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Fast eller rörligt kustartilleri i atomåldern?
Inträdesanfö rande i Kungl Örlogsmannasä llskapet
av ledamoten C. G. Eklund

Allt se~an _d_e två kärnladdade bomberna fälldes mot Japan 194 ,
har man 1 mllitära och andra kretsar diskuterat hur dessa nya va
pen sku~le komma att påverka krigföringen. Till en början då endas
USA disponerade kärnladdninga r var betydelsen närmast att be
trakta såsom av strategisk, krigsavhålland e natur. Sedan Sovjet 1940
börjat blanda sig i leken upphörde USA:s monopolsituati on ocr
utvecklingen länkades in på nya banor. Dels började man framställ ,1
allt större vapen del s också utveckla små, s k taktiska kärnladdnmgar. I båda dessa avseenden låg USA före Sovjet medan det efterhand uppstod viss balans i fråga om tillgången på medelstora kä rn
bddningar och möjligheterna att föra fram laddningarna till der
andra partens territorium.
Så s_m åningom växte sig den åsikten allt starkare att båda partel
sannolikt skulle komma att avhålla sig från att använda dessa ty
per av kärnvapen mot den andra parten eftersom man inte kunde
förhindra att motståndaren slog igen. Skadorna på de egna områdena och på de egna stridskrafterna skulle därvid bli så stora att
denna typ av krigföring skulle förlora sin mening - att påtving<.
motståndaren ett visst politiskt mål. Ganska snart efter bildande
av NATO m~rkte man att det inte skulle vara möjligt att uppfyll ~
den ursprungliga målsättningen ifråga om konventionella stridskraf
ter. Däremot ansåg man under en avsevärd tid på västsidan att maJ
skulle kunna uppväga sin underlägsenhet ifråga om konventionelLe
styrkor med taktiska kärnladdningar . Man ansåg även att insättandet av sådana kärnladdninga r skulle kunna ske inom ramen för en
krigföring som enbart innefattade militära mål.
taktiska kärnladdningar nas verkan är avsevärt mycAve!1 om
ket mmdre an de stora kärnladdningar nas är den dock väsentlio-1
n_:ycket större än de konventionella vapnens verkan. Man försök~l
tl_l_lgod~se ?e ökade. kraven på skydd genom att ge förbanden en
v ~_sentli~t _okad ~-örl1ghet. För sådana förband som inte kunde ge'
st.~rre ~orhghet lostes skyddsproblem et med en utspridning som vaJ
vasenthgt större än vad man tidigare tillämpat. Debatten om rör-
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lighet, verkan och skydd var mycket livlig men problemet analyserades icke alltid så djupgående som hade varit önskvärt. Man gjorde
sålunda ofta inte klart för sig om ändamålet med rörligheten var att
astadkomma större verkan mot fienden, dvs ytterst kompensera
bristande räckvidd eller om den var att - mer eller mindre bokstavligen - försöka springa ifrån kärnladdningar nas verkan.
Man hamnade därför stundom i extrema lösningar, som icke tog
tillräcklig hänsyn till att det egentliga syftet med stridskrafterna är
att bringa förstörelsemedel till fienden. Innebörden härav är ju att
de skall ha förmåga att utveckla en viss eldkraft under det att de
i minsta möjliga grad skadas av fiendens förstörelsemedel, dvs är
skyddade. Det är tvivelaktigt om en del av de teoretiska lösningar
som presenterades medgav att förban~ens primära verkansuppgift er
·
kunde lösas.
Under den senaste tiden har den militära doktrinen på västsidan
förändrats i riktning mot en ökad betydelse för den konventionella
krigföringen. Man anser därvid att de taktiska kärnladdninga rna
skall hållas i reserv för att utnyttjas endast i nödfall och man har
mer eller mindre gått ifrån den tidigare tanken att med taktiska
kärnladdninga r kompensera brist på konventionella styrkor. Bakom
denna nyans i Västs doktrin skymtar främst åsikten att insättande
även av de svagaste taktiska kärnladdninga r skulle kunna utlösa ett
allmänt k~irnvapenkrig med allt vad detta innebär. Dessutom påverkas problemet naturligtvis av det förhållandet att även Sovjet
numera kan ha till gång till taktiska kärnladdningar . I USA är denna doktrin redan accepterad och det förefaller som om man i Storbritannien förbereder sig på att följa efter i samma spår. En annan
faktor som talar i samma riktning är att den tidigare väntade övergången från arti llerivap ensystem till robotsystem för taktiskt bruk
icke gått lika fort och säkerligen icke kommer att ske i samma omfattning som man förut räknat med. Utvecklingen av stra tegi ska
robotvapen har däremot gått fortare än vad tidigare prognoser angett.
Vid de diskussioner som fördes i Sverige under 1950-talet om
ökad rörlighet åt förbanden ifrågasattes stundom det fasta hJStarrilleriets värde. Argumenten var bl a att den fientliga spaningen
skulle ha större möjligheter mot fasta förband samt att de fasta kaförbanden aldrig kan ges ett fullständigt skydd mot kärn laddnin gar
- en egenskap som de f ö delar med alla andra typer av förband.
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Inom befästningstekniken gjordes en mängd nya rön som i h ö~
grad uppfyller en målsättning som innebär skydd mot såväl kärn laddningar som konventionella stridsmedel. skyddskraven fra mtvingade även nya principer för gruppering av fasta artilleriförband
med större spridning mellan förbandets delar än som tidigare ti lllämpats. Genom åtgärder av nyssnämnt slag har det blivit möjlig
att hävda den plats i organisationen som tillkommer de fasta ar
tilleriförbanden bl a på grund av deras goda verkan och höga be
redskap. Ett konkret resultat härav är den pågående utbyggnadell
av 7,5 cm tornbatterier.
Tidigare fanns i de kustartilleriförsva rade områdena armeförbanu
i ganska stor omfattning, till en början regementen, så småningon'
bataljoner. Dessa förband indrogs efterhand vilket också följdes a\
en minskning av de rörliga artilleri- och minförbanden vid kustartilleriet. Bristen på rörliga komponenter i kustartilleriförsvare n ble'
mycket snart uppenbar. Kustartilleriets målsmän drev en hård och
lång kamp för att få tillbaka den rörliga markstridskompone nten '
kustartilleriförsvare ns organisation. Resultatet blev tillkomsten a\
kustjägare som sedan ett antal år tillbaka utbildas vid kustartillerietJ
kustjägarskola. Av övriga rörliga förband som tillkommit eller planeras kan nämnas lätta robotbatterier, rörliga spärrförband och nya
tunga batterier.
Det har blivit möjligt att åstadkomma ett balanserat system av
fasta och rörliga förband vars huvuddrag kan utläsas t ex i Marinplan 60. De viktigaste fasta förbanden utgörs av kustrobotbatterier,
tunga och lätta artilleribatterier samt minspärrtroppar. De rörliga
komponenterna utgörs eller kommer att utgöras av kustrobotbatterier, tunga artilleri- eller robotbatterier, lätta robotbatterier, rörliga
spärrförband samt kustjägarförband. I de rörliga spärrförbanden
kan ingå såväl artilleri- och robo tbatterier som minspärrtroppar.
Hur kommer den ovan nämnda förändringen av Västs militära
doktrin i riktning mot ökad vikt vid de konventionella stridsmedlen att påverka avvägningen mellan fasta och rörliga förband? Först
kan konstateras att då Väst realiserat beslutet om ökning av de konventionella stridsmedlen minskar risken för att Väst tvingas in i en
sådan situation att taktiska kärnladdningar måste tillgripas. Detta
innebär då också att den balans mellan stormakterna som nu fin ns
ifråga om annan än taktisk användning av kärnladdningar skulle
komma att utsträckas till att gälla även dessa. Därav följer natu r-
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ligtvis ingen som helst garanti för att kärnladdningar inte kommer
att användas. En viktig följd blir emellertid att det uppstår en betydligt klarare nivåskillnad mellan ett krig med enbart k~nventio
nella stridsmedel och ett krig där något slag av kärnladdmngar används. Det är därvid likgiltigt om små eller stora laddningar kommer till bruk eftersom doktrinen bygger på uppfattningen att insats
av även små taktiska kärnladdningar sannolikt medför en oinskränkt användning av kärnvapen.
En stormakt med omfattande resurser i förhållande till ett litet
lands kan kanske under vissa föruts ättningar finna det lämpligt att
ta de olägenheter som sammanhänger med en kärnladdningsinsats .
Ett sådant fall skulle kunna uppstå om det är möjligt att mycket
snabbt nå avgörande resultat med ett fåtal kärnladdningar använda
i rent taktiska sammanhang på ett sådant sätt att världsopinionen
inte skakas väsentligt mera än vid ett konventionellt, kuppartat anfall. Resultatet skulle då kunna bli att det andra stormaktsblocket
visserligen beklagar det skedda men inför risken av ett storkrig, so~
kan övergå till ett kärnvapenkrig betraktar det skedda som ett fa1t
accompli t.
A v det sagda kan man dra slutsatsen att tendensen mot ökad betydelse för de konventionella stridsmedlen inte får föranleda en
~inskning av de fasta anläggningarnas skydd mot kärnvapen, även
om detta stundom kan vara frestande från ekonomisk synpunkt.
Minskas skyddet mot kärnvapen blir f ö i regel även motståndsförmågan mot konventionella stridsmedel lägre. I förbigående kan också nämnas att moderna kustartilleribefästni ngar ger ett gott skydd
även mot stridsgaser och biologiska stridsmedel.
Bl a mot denna bakgrund är det därför angeläget att framh ålla
att de fasta kaförbanden under överblickbar framtid har lika stort
värde och är lika nödvändiga som någonsin tidigare. Rörliga förband erfordras för att åstadkomma kustartilleriförsvare ts områden
där man från början av olika skäl inte kunnat utgångsgruppera
fasta förband, för förstärkning av fasta förband, för att hå~la fi~n
den i osäkerhet om våra dispositioner samt för att föra rörhg stnd.
Resonemanget om rörligheten såsom ren skyddsfaktor speciellt mot
kärnvapen kan däremot i regel anses vara tämligen ointressant.
Det finns således all anledning att fortsätta på den utvecklingslinje för kustartilleriet som beträtts i Marinplan 60, varigenom skapas en lämplig balans mellan fasta och rörliga kustartilleriförband .
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Ratio nalise ringa r inom torpe dunder hållst jänste n
Inträde sanföra nde i KOS av ledamot en Nydahl .
Inom torpedu nderhål lstjänste n har successivt vidtagit s rational iserings- o_~h. besparingsåtg_ärder. Genom tillkoms ten av nya materia l,
nxa ..smOrJmedel oc_h OlJOr, förbättr ade konserv eringsm etoder samt
forbartr ade hantenn gshjälp medel har denna rational iserings verksa mhet fått allt större omfattn ing på senare år. För att bättre kun n ,~
llgodogö ra to rp ed under håll st j än sten dessa förbättr ingar tillsattes
morn marinfö rvaltnin gen vid årsskift et 1959/60 en arbetsgr upp vars
förkorta de benämn ing är AgTU, i vilken förutom represen~ante r
från marinf~rvaltni1;~ens torpedb yrå och verksta dsbyrå ingår representante r fran MS, OVS och MKS/V. För vissa utrednin gar anli tas
dessutom experte r från FOA, FFS och civi la företag.
Arbetsg ruppens uppgift er är främst att samord na och överarb eta
olika förslag till rationalisering av torpedu nderhål lstjänste n men
ä_ven att utreda service-, förråds- , underhå lls-, översyn s- och reparatJonsarb_e~enas fördelni ng mellan service- och verkstad sorgan samt
mellan OV, Central a torpedv erkstade n och andra myndig heter och
företag.
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Då det sannolik t är föga känt va d som hittills har prestera ts a\
arbets?n~ppen k~n _det kanske vara på sin plats med en summar isk
redov1smng av v1kngar e resultat av gruppen s arbete.
.. Sålunda har marinfö rvaltnin gen på förslag av AgTU fastställ t att
oversyn sverksa mheten för torpede r skall koncent reras till OVS och
CT~ ?amt att underhåll_s:erksamheten för samtliga torpede r skall
adm1mstreras centralt av OVS.
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I samban d härmed har även fastställ ts att torpedb estånde t i rationaliseringssyfte skall uppdela s på en övnings - och en förråds stock
Härigen om har möjligh eter till omfatta nde förenkli ngar av materie lens skötsel skapats. Åtgärde rna har successivt kunnat införas efter
omfatta nde försök som utförts genom arbetsgr uppens försorg.
Exempe l på sådana förenkli ngs- och besparin gsåtgärd er är att de
arbeten som skall utföras vid översyn av förrådst orpeder na kunnat
avsevär t reduceras, att intervallen mellan översyn erna kunnat förlängas från 6 till 1O år, att provtry ckninge n av övnings torpede rnas
luftkärl normalt endast behöver utföras vart 20:e år i ställ et för vart
lO:e och helt kunnat slopas för förrådst orpeder na.
Vidare har nya metoder för avfuktn ing på dynami sk väg införts
för torpede r som inlägges i förråd. Konse rvering sker därefter med
speciella konserv eringsol jo r.
AgTU har ned lagt ett stort arbete för att begräns a det stora antal
specialo ljor som hittills använts för torpedm aterielen. Härigen om
har de förut använd a sinörj- och konserv eringsol jorna i stor utsträckni ng kunnat ersättas av nya och effektiv are smörjmedel som
dessutom är av oljebola gens standar dkvaliteer. Samtidi gt som smörjoljeförb rukning kunnat minskas, ha r antalet oljor nedbrin gats från
17 st till 7 st.
Det antal prov som skall utfö ras med vissa mellanr um med förrådsförv arade torpede r har kunnat minskas samtidi gt som periodlängden har ökats. Torpede r i materie lreserv konserv eras före inläggnin g i förråd, varefter inga vidare åtgärde r vidtages med dessa.
Genom dessa samverk ande åtgärde r har en besparin g per år av
c:a 1/2 milj kr uppnått s. Arbetet med förrådst orpeder na har reducerats med c:a 4.000 arbetsti mmar per år. Under den tid som de nya
bestämm elserna verkat har inga nackdel ar beträffa nde torpede rnas
tillstånd observe rats. U dämnin gsbered skapen har höjts.
Avsikte n är att AgTU skall arbeta mer eller mindre perman ent
och därvid utreda olika aktuella torpedu nderhå llsproblem. För närvarande undersö ker AgTU om icke vara ktiga och bättre packnin gar
i torpede rna kan erhållas. Förbruk ningen av packnin gar uppgår per
år i medelta l till 25.000 st, vilket innebär en avsevär d materie l- och
arbetsko stnad. Inom AgTU räknar man med att kunna minska denna förbruk ning med 80-90 %.
Vidare pågår undersö kningar om tiden för förnyad klargöri ng av
klargjor d torped kan förlänga s från nuvaran de 1 mån . till 2 helst
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3 .må~~·. ?ch vilka åtg~rder som behöver vidtagas för att detta sk al l
bh moJhgt samt om tiden för förnyad klargöring av exerciskonern l
kan förlängas från nuvarande 24 timmar till l vecka genom ko 1 _
struktiva och andra åtgärder.
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Släkfen Tornqvisf
Någ ra sjöofficersgestal ter från frihetstiden
Av ledamoten M. HAMMAR

De .resultat som sålunda hittills uppnåtts är av allra största bet}_
delse mte enbart för de besparingar av underhållsmedel som kun nat
göras utan. även därför att den mycket begränsade tillgången p:1
t~rp~.dtek~1ker kunnat bättre utnyttjas samtidigt som beredskapen
pa vasenthga punkter kunnat förbättras.
De m.ed~l som nu genom AgTU resultat årligen sparas komm e,·
emel~er~1d l.~ke den e.gna tj~nstegrenen till godo mer än övriga. D e
k~n 1fragasattas om 1cke VIss del av den uppnådda rationaliserin gs
vmste~ ..skulle kunna fåo utnyttjas ~ ex för anskaffningar inom de1
egna tJanstegrenen av saclan matenel som önskats men icke kunna
i~rymma~. i planerna eller för anskaffning av hanteringshjälpmed e '
for att darm~d kunna fullfölja en påbörjad rationalisering.
En allvarhg nackdel med en förhållandevis alltför effektiv ratio
n~liseringsverksamhet inom en tjänstegren kan dock uppstå om ma 11
v1d krympande underhållsanslag gör procentuellt lika stora nedskärnin~.ar av medelstilldelningen t ex för de olika tjänstegrenarna inom
ett orlogsvarv utan att vederbörlig hänsyn tages till de olika tjänstegrenarnas verkliga rationaliseringsläge.
Giv~tvis pågår inom de flesta tjänstegrenar rationaliseringar me1
sannohkt. skulle snabbare resultat kunna uppnås om för var och en
av de o~~k.a tjänstegrenarna arbetsgrupper för rationalisering tillsattes. Hangenom skulle även ett bättre utbyte av erfarenheter ku nna uppnås mellan tjänstegrenarna.

För dem som till avkoppling från dagens id ägnar några stunder
åt studier eller strövtåg i den svenska sjökrigshistorien under segelfartygstiden torde det inte dröja länge, innan han träffar på namnet
Tornqvist. Om studierna bedrivas genom läsning, är det sannolikt
att konfrontationen sker genom Herr Oversrelöjtnanten och Riddaren Carl Gustaf Tornqvists bok "Utkast till Swenska Flottans SjöTåg", som väl får sägas vara det första försöket till en svensk sjökrigshistoria. Om strövtågen förläggas till marina museisalar i Starens sjökrigshistoriska Museum eller i Marinmuseet och Modellkammaren i Karlskrona, ser han namnet förknippat med någon modell av en kanon eller lavett. Han skönjer då resultatet av Tygmästaren Jacob Tornqvists outtröttliga nit och arbete för det svenska
sjöartilleriets förkovran. Om han då frestas till närmare bekantskap
med Tygmästaren Tornqvist, förnimmer han strax, att det också
förekommer en Tygmästare Olof Tornqvist och att denne är Jacob
Tornqvists fader. En rätt naturlig reaktion för en nyfiken forskningsamatör kan då bli att ta reda på om den förstnämnde Carl
Gustaf står i någon släktskapsförbindels e med de två senare. Det är
då lätt konstaterat, att han är son till Jacob T. och att han i sin tur
hade en son Carl Fredrik Georg Tornqvist som också blev sjöofficer.
Fyra generationer av släkten Tornqvist har således tjänat flottan
från år 1710 då Olof Tornqvist började tjänstgöra på skeppet Prins
Carl till år 1840 då premiärlöjtnanten Carl Fredrik Georg Torngvist dog efter att året 1839 seglat på fregatten Göteborg med kadetter.
De gestalter som här träder fram ha inte nått karriärens allra högsta topp och ha inte mycket omnämnts i tryckta källor som svenska
sjöhjältar eller på annat sätt berömda herrar, men de framstå då
man tränger dem in på livet som skickliga, kunniga, arbetsamma
och fosterländska män, som på sin nivå sökt och lyckats göra väsentliga insatser till den svenska flottans fromma.
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Särskilt framstår härvidlag Jacob Tornqvist genom sin verksamhet på artillerivetenskapen s område och Carl Gustaf Tornqvist genom sina insatser för den allmänna sjökrigsvetenskapen och Kungl
Orlogsmanna Sällskapet, där han några år beklädde posten som
ordförande.
Det har synts befogat och av visst sjöhistoriskt värde att geno n,
en sammanställd minnesteckning av dessa fyra generationer ge en
bakgrund åt de konkreta minnen vi ha av släkten Tornqvist i fo rn
av böcker, ritningar, modeller och handskrifter.
Tygmästare Olof Tornqvist

Redan år 1709 seglade Olof Tornqvist till sjöss, men inte i kronans kläder utan som civil sjöman, eller snarare sjömansämne. H an
torde då inte ha varit mer än 13 år. Uppgift om hans födelsedatu m
har inte påträffats, men av uttalande i meritförteckning framgår at
han bör vara född år 1696. De närmast följande årens seglation s·
perioder tillbragtes också till sjöss - 1710 på skeppet Prins Carl
under Claes Sparre, 1711 på skeppet Brähmen under Gustaf Warrang och 1712 på skeppet Carolus under Hans Wachtmeister. Åre
därpå ansågs Tornqvist mogen att antagas såsom "Kofferdi-Karl''
och inskrevs i Gustaf Ulriks kompani som kommenderades på skeppet Riga med denne som fartygschef åren 1713-1715.
"År 1716 den 19 februari blev jag benådad med det Höglofl
Kong! Maj :ts och Riksens Amiralitets Collegiums fullmakt att var2
arklimästare", skriver Tornqvist själv i sin meritförteckning.
Han seglade därefter som underofficer och uppbördsman på er
rad fartyg - 1716 på Fredrika Amalia under Anders Sjöstierna, 171 7
som konstapel på Göta Lejon under Axel Grubb, 1718 på Prins Carl
Friedrich under Carl Wachtmeister, 1719 först Prins Carl Friedric
och sedan "med inventarium" på Prins Carl, som året därpå inte
kom i sjön, samt 1721 på skeppet Skåne under kommendören Aron
Sjösrierna.
Därefter tycks det ha blivit några års uppehåll i sjökommendering~rna och Tornqvist som år 1717 blivit utnämnd till styckjunkare v1d von Rosens volontärregemente och den 30 december 1720
fått fullmakt som konstapel, tjänstgjorde i land som uppbördsman
för olika uppbörder, och som instruktör. Han torde under den tiden väl ha lärt sig artilleriets både teori och praktik, ty den 22 mars
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1732 fick han kungl fullmakt som artillerilöjtnant, och då en artilleriskola jämlikt Kungl Maj :ts beslut den 12 januari 1733 skulle
inrättas i Karlskrona blev Tornqvist dess förste informator.
,
Härom skriver Amiralitets Collegium 1734 "Och som K. MaJ :t
behagade bifalla Collegii underdåniga föreställning a~t en Artillerie
Schola skulle få inrättas, varest Volonteurerne, men 1 synnerhet de
som äro wackra mäns barn och vid antagandet till tiensten ung_a
till åren - - - kunde uti Theorien om Artilleriet underwista bhva, till underdånigst följe varav Collegium strax. månde ~öro~dna
en ArtilleriLöjtnant med tillhjälp av en underofficerare, stg sa?an
information att antaga emot den därför nådigt bestådde särskilda
lönen."
Detta värv föll som sagt på Olof Tornqvist och han skötte det
med entusiasm och skicklighet. I sin ansökan till tygmästarbefattningen 1753 skriver han själv om sin skola på följande sätt:
"Jemte allt detta har min högsta åstundan likaledes varit att ku ~
na tjäna det allmänna med nyttiga kunskaper uti vad som hörer till
teorien av sjöartilleriet och feuerverkeriet, till vilken ända jag under
hela fredslugnet från år 1723 till närvarande tid oberäknat de senaste sjöexpeditionsåren 1841, 42 och 43, därvid hållit information
samt årligen exercerat det härvarande volontär-regemente t med
skjutande till måls på tavla och flytande tunna både på fasta batterier och om skeppsbord, jämväl givit dem fullkomlig underrättelse
huru de sig vid alla tillfällen med stycken och handgevär med det
mera skola förhålla, varutinnan jag, Gudi lov! så långt hunnit att
större delen av am:ts kaptenlöjtnanterna och löjtnanterna samt sjöartillerisraten av mig blivit undervista, i anledning varav samt uppå
Eders Kungl Maj :ts och Riksens Am:ts Collegii underdånige föredragande Kong! Maj :t genom nådigs te skrivelse till höghemälta ~ol
legium under den 1 martii 17 48 däröver täcktes förklara nådtgste
välbehag; havandes jag ock till icke ~inga ouppmuntran fått ~ug~a
mig av en lika hög och ostraffbar nad, da Eders Kong! Mart ar
1749 uti egen hög närvaro här i_ Carlscr~na .upp~ den doå på re~,den
utlagda fregatten Mercurius bewtstade malsk)utmngen pa tunna.
För Olof Tornqvist var det - som han själv skriver - "hans
hjärtas lust och nöje att få framdraga mången vacker yngling till
tjänlig officer såsom det, Gudi lov, hittills skett." Föroatt, f?rbättra
undervisningen lät han på egen bekostnad anskaffa atsktlhga modeller som undervisningsmateri el. Han fick - på egen begäran
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fortsätta sin fostrargärning även sedan han blivit artillerikapten emedan kollegium med välbehag förnummit med vad berömlig fl n
och åhåga han detta arbete under den förflutna tiden förrättat. "
Under kriget mot Ryssland for han 1741 på fregatten Karlsham ns
kastell och 1742 på skeppet Ulrika Eleonora där han å tnjöt förm åner som skeppskapten, "dock att hava inseendet på Defensionsver
ket som Artillerie Capitain". Året därpå fick han av Amiralitets
Collegium sitt konstitutarial som artillerikapten på Orlogsflottan
och hade därmed ansvaret för och tillsynen av samdig artillerim ateriel och personal på amiralen Jean van Utfalls flotta. Vid demn
tid fick Tornqvist vid några tillfällen uppdrag som chef på en galliot, vilket uppenbarligen normalt icke tillkom en artillerilöjtnant.
Tornqvist anför med viss stolthet " - - - och även i den senare
ofreden, då jag var Overofficerare haver mig varit anfortrodde atc
föra fartyg åtskilliga resor samt blivit på Orlogsflottan som en Sjö
officerare kommenderad fast min fullmakt varit för Artillerilöjtnan
såsom år 1741 då jag blev kommenderad att föra Galeoten No 2 till
Stockholm att hämta krut till Orlogsflottan, sedermera blev jag an
dra resan förordnad att föra samma fartyg att hämta krut från C aJmar; även blev jag 3 :e resan kommenderad att föra bemälte Galeo
till Stockholm varest jag emottog 60 000 daler smt dem jag vid återresan levererade här i K. Amiralitetets kassa ."
Därmed synes Olof Tornqvist sjökommenderingar ha avslutats
och sina å terstående år tillbragte han i Karlskrona först från 17 45
som feuerwerkskapten och föreståndare för Fyrverkslaboratoriec
och slutligen - 1753 - som kommendörkapten och tygmästare
Han var då också riddare av Svärdsordern.
Olof Tornqvist fick inte många månader bestrida den av honon
säkerligen länge efterlängtade befattningen som tygmästare. Redan
följande år den 11 maj slutade han sina arbetsfyllda dagar.
Uppgifter om Olof Tornqvists födelseort, föräldrar, hustru ocl
familjeliv ha inte kunnat påträffas. Det uppges l att hans maka do 0
1752 och att han vid sin bortgång ägde fastigheten nr 40-41 vi
Vallgatan i Karlskrona, men i övrigt förblir människan Olof Tornqvist rätt okänd. Det intryck man får av honom ur tillgängliga
handlingar är en enkel, strävsam och plikttrogen kungens och Amiralitets Collegii tjänsteman . Han är ingen nyskapare utan håller sig
l
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till den materiel och den organisation han blir satt att sköta. Några
materiella minnen från denne flitige officer har vi således inte, men
rnan torde kunna påstå att han väl fostrade och undervisade sin son
J acob till en skicklig och konstruktiv _artilleri~t . Den insatsen var
dock något som eftervärlden har anlednmg att mmnas.

Jacob Tornqvist
Liksom sin fader kom Jacob Tornqvist tidigt till sjöss. Som 13årin<> inskrevs han år 1732 som kadett i sedermera Tygmästaren
C.
von Schantz' kompani och for sedan som kadett åtskilliga
resor till sjöss på lastdragar~ medan han samtidigt_ "~_xertierade sig
uti åtskilliga vetenskaper." Ar 173 8 blev han arkhmastare och for
med uppbörd på lastdragaren Svärdfisken "i de Tyska :vattnen".
Samma befattning hade han följande år på skeppet Drottmngsholm,
som ingick i vice-amiralen Wilhelm Gyllenskepps flotta som sysselsattes med armens överförande till Finland.
År 17 40 fick han sig anförtrott att klargöra och tillverka artilleriuppbörden till den nya fregatten Fama, som året eft~r under kommendörkaptenen Andreas Möller fick göra en kryssnmg på Nordsjön. Då Farna efter återkomsten ti~l Karlskrona lå~ förankrad på
redden och krutet lagts ut för torknmg uppstod eld 1 de gamla karduserna. Tornqvist visade sin rådighet och lyckades med hjälp av
en matros släcka elden genom att kasta på sängkläder. Meu han blev
vid tillfället bränd både i ansiktet och på händerna.
Som nyutnämnd ordinarie konstapel for Tornqvist år 1742 på
skeppet Ulrika Eleonora, där han följande år fick tjänst_göra som
extra löjtnant och inventariekonstapel. Vid hemkomsten f1ck Tornqvist konungens fullmakt som artillerilöjtnant v~d S_tockh~lmsstaten,
där han under Tygmästaren hade hand om artdlem~atenelen fr~m
till 1749 då han utnämndes till kommendörkapten v1d Fyrverkenet
i Karlskrona. Denna syssla bibehöll han till dess han 1755 utnämndes till Tygmästare, bortsett från en sjökommenderii?g som kommendörkapten vid artilleriet på amiralsskeppet Göta LeJon år 1751. Det
skeppet seglade han med tillfälligt även år ~ 754 och r~ka_de då un~
der en häftig storm ut för att vatten nattet1d forsade m 1 hans koJ
"och som ovädret kontinuerade ådrog han sig en svår förkylning",
o
som jämte andra strapatser tog hart
pao h ans h""a !sa. l

G.
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Under år 1753 vistades han någon tid vid Stafsjö styckebruk U llder flitiga studier av kanonkonstruktione r och gjutförfaranden, va rom mera nedan.
Hösten 1760 företog Tornqvist en resa till Åkers Styckebruk för
kontroll av kanoner, blev p å vägen illa sjuk i Norrköping och återkom till Karlskrona i december med bruten hälsa. Han avled den 14
januari 1761.
Jacob Tornqvist var gift med Katarina Elisabet Paqualin och efterlämnade jämte henne 4 omyndiga barn.
Tornqvist hade 1759 utnämnts till riddare av Svärdsordern och
han var stiftare och förste preses i den år 1760 grundade brand- och
försäkringskassan i Karlskrona.
Detta var den yttre ramen till Jacob Tornqvists levnad och in om
den rymmes överraskande mycket av konkreta åtgärder för artilleriets materiel och personal. Man torde kunna hävda att hans aktivitet på det tekniska området började blomma upp i och med att han
år 17 49 lämnade Stockholm-eskadern och etablerades som kommendörkapten vid fyrverkeriet i Karlskrona. I denna egenskap hade h an
hand om fyrverkslaboratoriet där flertalet av flottans fyrverke ripersedlar i form av stormkransar, märsläntsor, fyrbollar, fyrpil a r,
vassbrandrör, conkavekulor och brandgranater tillverkades. D ä r
fanns också goda tillfällen till försök och prov med krut. Detta hade alltsedan 1600-ta!et givit anledning till bekymmer och klagomå l
på fartygen där det svenska krutet ansågs ojämnt, svagt och oti ll
förlitligt i förhållande till utländskt. Åtskillig animerad korrespon
dens förekom också i dessa ärenden mellan Amiralitets- och Krigscollegierna. Tornqvist satte i gång med systematiska prov och jäm förelse r med bl a danskt krut. Han kunde på visa det svenska k rutets ojäm!1a körnighet orsakad av krutbrukens dåliga sållning. G e
nom prov enligt en dansk metod kunde han påvisa den betydlig'
sämre effekten med svenskt krut. Tornqvists åtgärder och rapporter
synes ha gjort viss nytta, ty i protokollsutdrag från Am. Coll 5/CJ
1751 omnämnes "den berömliga flit och accuratess Tornqvist använt
vid de nyttiga rön och försök han gjort med avseende på krutets beskaffenhe t, dess förbättrande och konservation, vilket kollegiet fu nnit vara av sådan vikt att detsamma blivit inför Kong! Maj:t i un
derdånighet föredraget till rikets nytta och herr kommendörkaptenens heder." Samma år får han för övrigt beröm även för lycka de
ärestoder på amiralitetss lätten till firande av Konungens födelseda g.
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Fig. J. Masugn för järnmaterial till eldrör m. m.
Teckning av Jacob Tornqvist tillhörande hans "Berättelse
över observationer vid Styckegjutrriema".
Originalet finnes i modellkammaren.

Tornqvist torde också varit den drivande kraften i Amiralitetskollegiets upprepade ansträngningar att få bygga ordentliga kruthus i
Karlskrona, vilka också så småningom resulterade i 3 stycken kruttorn jämte ett magasin i don jonen på Drottningskär.
Särskilt känd har Jacob Tornqvist emellertid blivit som konstruktör av kanoner och lavetter - kanonlådor. Han sparade ingen möda att lära sig den konsten grundligt. I tygmästarens åligganden ingick bl a att kontrollera och provskjuta kanoner, som levererades
från styckebruken. I avsikt att grundligt sätta sig in i alla förh ållanden i samband med gjutning av kanoner och kulor tillbragte Torngvist år 1753 en längre tid vid Stafsjö bruk, och från denna resa
lämnar han en utförlig rapport som han rubricerar "Berättelse öfver
de observationer jag anstält wid Styckegjuterierna till tienst för de
artillerie officerare som åstunda nödig insikt härutinnan ad acta lagd
och till förbättring för framtijden bevarad." (Handskrift; Marinmuseet och Modellkammaren, Karlskrona).
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Fig. 2. Borrvind.
Teckning av J. Tornqvist tillhörande hans "Beskrivning
över observationer vid Styckegjuterierna".
Originalet i Modellkammaren.

"Vid min ankomst till bruket företog jag till undersökande alla
därstädes befinteliga canone-ritningar, vilka voro ett ansenligt parti,
så väl av inhemska och utländska som äldre och nyare metoder. Men
som de brukeligaste voro de varpå jag borde fästa mitt ögonmärke

och dessa även vid jämförandet med de svenska sjökanonerna voro
något skiljaktiga så fann jag nödigt dem utav kopiera och transportera i mindre bestick sådana som bilagda ritningar utvisa."
Tornqvist var en skicklig tecknare och de beskrivningar och illustrationer över gjutförfarandet och brukens arrangemang för gjutning och borrning är en av de bästa källor vi ha om kanontillverkning från denna tid och flitigt utnyttjad även i ett "lantartilleristiskt" verk som "Artilleriet under Karl XII:s tiden" av Th. Jakobsson.
I sin berättelse över observationer vid Stafsjö Bruk framlägger
Tornqvist en hel del väsentliga synpunkter på olika detaljer av kanonkonstruktionen - kalibern, godstjockleken, längden, tapparna s
piacering osv. Han konstaterar likheter och olikheter mellan svenska, franska, holländska och preussiska stycken och även differenser
mellan det svenska fält- och sjöartilleriet. A v de olika faktorerna
betonar Tornqvist särskilt betydelsen av tapparnas placering: "Nu
såsom det är en ovedersäglig grundsats att ju längre tapparna stå
framom styckets vilopunkt (=tyngdpunkten) ju vissare ske skotten
och ju närmare de äro densamma ju mera kan styckena vid allra
minsta rörelse vippa neder med mynningen. Exempel uppå sådana
stycken varest tapparnas lägen och vilopunkten nästan på ett och
samma ställe äro belägna finnes här uppå artillerigården och är uti
medföljande ritning antecknat. Tapparnas ställen får återigen icke
vara längre fram om vilopunkten belägen än att tvenne man med
bekvämlighet med handspikar må kunna röra kammaren: fördenskull hava tapparna uppå amiralitetsstyckena blivit ställda på 3/7
av längden."
Denna fråga om tapparnas och tyngdpunktens lägen blir de närmaste åren ett huvudtema i Tornqvists artillerisriska filosofi. Han
spekulerar redan i denna redogörelse över de betänkliga följderna av
en otillräcklig bakvikt. Vid ett visst krängande av skeppen blir kanorna alldeles odugliga. "Försöken jag därå låtit anställa har slagit
så ut, att 24 pundiga stycken stupa på mynningen då däcken luta
20 grader, att 18 pd och 12 pd på 17 g r - - - " .
Tornqvists pretentioner på möjligheterna att skjuta under krängning ställs här väsentligt högre än vad man dittills syftat till. Problemet berör emellertid inte bara kanonen (eldröret) utan i högsta
grad även lavetten, vilken Tornqvist så småningom blir allt mera
medveten om. Innan Tornqvists verksamhet som kanon- och lavett18

242
konstruktör närmare beröres skall emellertid avslutningen på hans
berättelse från Stavsjö citeras: "Att de forna och med beröm vid
amiralitetsartilleriet uppdragna officerare icke funnit erforderligt <ht
eppge sina Observationer i detta ärendet hade väl kunnat avskräcka
mig att på lika sätt innehålla min ödmjuka berättelse därom. Mtn
som Kong! Krigs Collegium med största åhåga uppmuntrat sina o"~
ficerare till denna kunskaps ernående och Kong! Amts Collegiu 11
med icke mindre gynnande välbehag lärer sådant avse, alltså har jz g
i följe därav icke allenast ordenteligen inhämtat, iakttagit och b,skrivit hela processen av själva gjuterisättet, utan jämväl ock ha t
den lyckan, att därutinnan uppta åtskilliga wid bruket gjorda förbättringar, vilket nogare av efterföljande korta beskrivning kan i1 hämtas."
Tornqvist är förvisso en kunnig och flitigt arbetande man, och
han sticker inte under stol med att han förväntar sig erkännande och
beröm för sina presta tioner.
Problemet med tapparnas placering och kanonernas bakvikt for,s,ltte emellertid att upptaga såväl Tornqvists som Amiralitets-Coll cgii intresse. Tornqvist hävdar i ett memorial (sannolikt 1757) att c1
stor del a v flottans kanoner vore mer eller mindre odugliga, in län nar en ny ritning och föreslår nyanskaffning enligt denna. Am. Col i.
skickar ritningen till Kungl Maj :t som i sin tur remitterar den för
g.ranskning til.I Oversten och Riddaren Cunningham. Denne av ger
s1tt yttrande 1 mars 1758 och föreslår vissa avsteg från Tygmästarens ritning. Genom skrivelse till Kungl Maj:t den 28 oktober 1758
avvisar Am. Coli. (sannolikt = Tornqvist) bestämt Cunninghams
ändringsförslag och anför bl a " - - - ty på de hitintill brukelig1
amiralitetets canoner har det varit ett huvudfel att de vid skeppets
krängande stupat, som härrört därav att tyngdpunkten stått för nän
tapparnas meddelpunkt. Detta kunde nu rättas på 2ne sätt; antinge•1
att minska styckets gods för om tapparna eller och utöka god set
akter om tapparna; dock som under Sjöactioner är befunnit att en
del canoner blivit spräckta ifrån mynningen in på långa fältet sa
kan alldeles intet vara rådeligt att efter överstens maning och ri t
ning minska godset av en Sjöcanon på det långa fältet eller för om
tapparna utan måste det i stället ökas akter om tapparna efter am iralitets Tygmästarens ritning. - - - varav följer att det vore en
ganska skadelig besparing av järnets vikt och Cronans därav fl ytande drygare kostnad om hela Orlogs Flottan och tillika Rikets vä l-
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färd skulle därigenom sättas uti äventyr vartill kommer att då skeppen äro uti lä och icke kunna komma fienden så nära som eljest nödigt vore så äga Sjöcanonerna efter Tygmästarens ritning den styrka
att man då kan öka krutet och med god effekt likafullt agera".
Tornqvists kanon blev till slut godkänd och denna relativt långa,
runga och starka kanon blev föremål för mycket prövande och diskuterande under 1700-talets sista decennier, men levde som 24-pundig kvar ett gott stycke in på 1800-talet.
Men Tygmästaren nöjde sig inte med att få en ny ritning godkänd, han v ille också ha en stor del av flottans kanoner kasserade
och ersatta med nya- en högst allvarlig begäran, som också av Am.
Coli upptages på fullt allvar och föranleder framställningar till
Kungl Maj:t.
Vid denna tidpunkt inträffar att skeppsbyggmästaren Sheldon till
Am. Colt inger ett memorial med förslag att skeppens kanonportar
förhöjas för att medgiva större elevation för kanonerna. Detta memorial remitteras till Tornqvist, som i ett utförligt, ödmjukt memorial den 27 februari 1759 starkt stöder Sheldons förslag och sätter
denna fråga i samband med vad han förut anfört beträffande kanonernas bakvikt. Här understryker han att felet med att kanonerna
"stupa på mynningen till stor del ligger hos lavetterna."
"Onskeligt vore, att alla stycken uppå ett örlogsskepp kunde eleveras på 25 graders höjd såväl i avseende till skeppens differente
krängningar som de höjder vart och ett tillfälle torde rekvirera att
beskjuta - - - utan är det då bättre att hava så stora portar som
skeppets styrka och förbindning tål. - - - Men på det Höglovl.
Kong! Collegium icke må sakna grund vad till denna grannlaga omständighet hörer och var och en må kunna genomögna huruvida
denna min relation i detta ämne äger grund eller intet; fördenskull
medsändes 2ne i papp skurna Modeller som utvisar styckenas sänknings- och höjningsgrader såväl efter den nu på Flottan brukelige
som den projekterade förändring, jämte en Tabell som med svarta
siffror utmärka de förra och med röda siffror de senare." (Modellerna finnas utställda på Marinmuseet i Karlskrona).
Tornqvists memorial avslutas med följande kanske något överdrivna uttalande (delvis citerat i Svenska Flottans Historia).
"Förändringen är väl kostsam, men som jag redan för detta berättat att alla lådorna böra förändras därför att Canonerne uti dem
stupa på mynningen då skeppet kränger, alltså kan denna ändring
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nu ske så mycket lättare som v ar och en av dem bör rättas till si na
porta r.
Märkeligt är det även att en enda Ambetsman s okunnighet icke
förrän efter så långa tiders för lopp kunnat utrönas, ty hade Arti ll eriet, då styckena för ä ndrades igt sannskyldig kunskap om alla Canonernas lägen och ställningar på ett skepp, hade Flotta n, då hon
efter 1721 års förlopp fick nya Canoner icke råkat i sådan olägen hlt
a t t en m,~llion eller mera behöves till dess fullkommeliga bota nde
För att utreda hela kompl exe t till satte Am. Coll en deputat ion
ledd av kommendören Rajalin där också Tornqvist ingick. Depu tationen fick en utförlig instruktion i 9 punkter (återfinnes som ma rginalanteckning på Tornqvists memoria l) va rav punkt 4 ger hu vu dsy ftet:
"- - - men om det tvärtom befinnes att Canonerne verkligen
borde och kunde mera eleveras så framt eljest styckelådorna ocl1
styckeportarna därefter förändrades så frågas om nyttan därav m i
en action uppgår mot den kostnad som därtill skulle erfordras, eller
om saken i stället med rikrkilarn e och fl ere sådana utvägar tillräckeIigen kan hjälpas, ty frågan är intet nu vad man i nödfall kan och
bö r göra utan vad som försihigheten och nödvändigheten fordra att
kunna agera med bästa fördel. " (Understruket här.)
De deputerades utredning t ycks ha bedrivits snabbt, ty redan 2:'
juli 1759 v ar Am. Co ll redo att beordra en genomgång av samtlig"
flottans kanoner. Den granskningen resulterade i ett förslag att försälja 123 stycken 24-pundiga och 197 stycken 18-pundiga kanone1
med 50 kulor till varje kanon. Materielen skulle - bortsett frå1
tyngdpunktsläget - vara av behörig och försvarlig godhet och sku lle i det avseendet granskas a v den tidigare omnämnde översten Cu n
ningham. Köpare var handelsminnen C harles och Claes Grill ocl
köpesumman skulle kontant erläggas i Amiralitetskassan "- - och till und erdå nigst följe av Ko ng! Maj :t s nådiga brev av den 9
nästlidne Julii tillskrive r Kong! Collegium nu Fru Friherrinnan Ridderstolpe (Stafsjö Bruk) enligt Registraturet om nya Canoner i stället vartill Herr Tygmästaren oförd röjligen har att ingiva behöri ga
ritnin gar-- - -."
Det blev y tterligare en del bekymmer och sk rivelser till och frå n
Kung l Maj :t innan en beställning av nya kanoner kunde effektueras.
Den gick enligt Am. Coli protokoll 2 :e november 1759 och med stöd

av Kungl brev av den 22 oktober samma år till bergmästare Kierman (Åkers Styckebruk) och innebar 200 stycken kanon er av 24 och
18 pund, hälften av varje, till sammans c:a 4.200 skeppund 24 2 '17
daler smt samt 1.000 kulor också hälften av va rje. En del av tillverkningen torde emellertid ha skett vid Stafsjö Bruk ..
Så hade Tornqvists initiativ resulterat i en väsentlig förnyelse av
flottans kanonmateriel, t y med de nya kanonerna följde successivt
nya kanonl ådor.
Läget före förn yelsen hade av Tornqvist skildrats som i det närmaste katastrofalt. (Y tredigare överdrivet i skildringen i Sve nska
Flottans Historia). Detta måste nog bedömas såsom en - kan ske
avsiktlig - överdrift. Tornq vists bedömning var grundad på väsentligt skärpta krav på förm ågan att skjuta under krängning. Läget
var emellertid allvarligt nog och tonen i Am. Coll skrivelser till
Kungl Maj :t vittnar om ämbetsverkets allvarliga bekymmer. Tornqvist fick emellertid inte länge glädjas åt artilleriets förbättring .
Han dog strax efter det de första leve ransern a av nya kanoner kommit till stånd.
Tornqvists konstruktionsförbät tringar avsåg emellertid icke endast godset och tapparnas lägen. Han konstruerade också ett kanonlås och en "riktmaskin". Härom skriver han till Am. Coli som
underlag för dess riksdagsberättelse 17 60:
"Vid detta factorie (Ronneby) har jämväl sedan hans Kong!
Maj :t igenom nådigt brev av den 7 martii 1758 befallt, att alla Orlogs F lottans Canon er skulle genast förses med de av mig Tornqvist
uppfunna och föreslagna riktskru var, lås och siktmaskiner blivit tillverkade 124 stycken sådana ]åsar och 500 stycken riktMaskiner,
vilka även så långt de räckt blivit tilldelte den nästl edigt år utevarande Orlogs Eskadern."
Tornqvist hade icke riktigt samma framgång med dessa maskin er
som med kanon erna. Sannolikt vo re de tekniskt ofullkomliga och
mindre tillförlitliga. Man hör fortsättningsv is icke av dem. Riktskruven torde v arit den som visas i fig. 3.
Av denn a figu r framg år också, att T. även konstruerat ett ställbart sikte, vilket man annars i fl ertalet källor icke finner omtalat
förrän ett sty cke in på 1800-talet. Om siktet skriver T. sj älv i sin
lärobok (sid 62): "Men so m det är helt omöjeligt om skeppsbord att
nyttja denna med vax fastsatta förlikning, haver lösa korn blivit
projekterade, som kunna fastskruvas v id styc ket och äga den be-
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Fig. 4. A nordning vid styckens ut- och intagning .
U r T ornqvist "Beskrivn ing eller Nödig underrättelse etc. Färglagd teckning.
Ej förut publicerad.

Fig. J . Riktma skin och silete.
Ur ]. Tomqvists " Besk rivning eller Nödig Underrät telse
o m - - - Sjöartilleriet - - - etc."
Färglagd teckning.
Ej förut publicerad.

skaffen heten att kunna sänkas och höj as om sådant skulle ås tundas.
Till dessa korn hörer även sikten som fä stas akter p å kamma ren
framma nför fänghål et. Detta sikte som si tter fästat vid flintlå sel'
kan förmede lst en skruv föras till höger och vänster om stycket aer
o
felskott . Se figur."
..T?n~~vis.t har här skapat en i princip fullt riktig och accepta bel
stalhnra ttnmg. Det skulle dröja mer än 3/4 sekel innan förståels e fö r
en sådan apparat växt fram.
Jacob Tornqv ist hyste liksom sin fader ett brinnan de intresse också för utbildni ngen i artilleri och han gjorde även på detta område
väsentli ga insatser . Vid tillträde av befattni ngen som Tygmäs tare inlämnad e han till Kollegiu m ett memori al där han redovis ar vad h an

-

-"

själv uträttat som inform ator i artilleri skolan och vad han ansåg ytterligare böra med Kollegii underst öd göras. Efter ett långvar igt laboreran de varunde r hans egen svaga hälsa kommit att lida, hade
han av egna och andras experim ent och gjorda erfarenh eter på detta
område samman fattat en beskrivn ing och dels p å egen och dels p å
kronans bekostn ad låtit anskaff a åtskillig a viktiga maskine r. Vid
undervi sningen uti geometr i, trigonom etri och mekanik en hade han
begagna t sig av berömli ga mäns manusk ript och a rbeten. (Tygmä stare i Karlskr ona av E. Holmbe rg TiS 1920.)
Den samman fattning som här omnäm nes torde ingå i den lärobok
som Tornqv ist färdigst ällde 1754 och benämn de " Beskrifn ing eller
N ödig Underrä ttelse om det med Theoria et Praxis förenad e SiöArtiller iet - - - af Comme ndeur- Capitai nen Jacob Tornqv ist vid
Amirali tetets Feuerw ärkeriet , Carlsero na Åhr 1754". (Hands krift,
örlogsm anna Sällskap ets Bibliote k, Karlskr ona.)
Detta ä r en redig och utförlig lärobok i artilleri , försedd med ett
antal läckra ritninga r i färg och man förvåna r sig inte över att den
varmt uppskat tades av Am. Coll. I ett företal daterat 20 oktober
1757 anföres:
"Resolu tion. Den av Herr Tygmäs taren år 1754 förfa ttade och
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här omrörda avhandlinge n om Artillerie Wettenskap en till sjöss, har
Kongl. Collegium icke allenast genom vissa tillförordna de Deput lrade, utan ock sedermera a v samtliga Artilleri e Officerarne ånyo
på det nogaste låtit genomgå och bepröva, varom de förra under
den 27 januari 1756 och de senare den 18 januari innevarande år
med deras omständliga berättelse och betänkande inkommit; och so n
de enhälligt ansett detta verket för det fullkomligas te som i derr.1
ämne tillförene på modersm ålet utkommit, jämväl funnit att dl,
tillika i god ordning besk r i va alla de artillerie arbeten som inom
skeppsbord förefalla, och huru de på bästa och behändigast e sätt:
böra verkställas, varmedelst icke allenast de som begiva sig i tjänsL
vid Sjöartilleriet , utan ock d e mindre försökte som därvid red an
äro antagne kunna inom kort tid vinna långt större skicklighet än
tillförne genom många års utövning utan sådan hjälpreda kunn a
åstadkomma s; alltså kan Kong! Collegium ej annat än med besyn
nerligt välbehag visa Herr Amiralitets Tygmästare n Tornqvists bä·
igenom å daga lagda nit och berömmelige använda möda till Kon gl
Maj:ts och Rikets nyttiga tjänst-- -".
Jacob Tornqvist hade omsorg inte blott om artilleriets teori utar
i högsta grad även om dess praktik. Artilleriskol an, som under fadern s tid bedrivits i tämligen bristfälliga lokaler på Stumholmen
flyttades 1755-56 till Artillerigård en och där ordnades två övningsbatteri er med vardera 5 kanoner för att kunna "inöfwa ungdomen uti Practiquen." Drivfjädern bakom detta var förvisso Ja cob Tornqvist.
r:an. var emellertid inte nöjd med de allmänna riktlinjerna fö t
u~btldt:mgens b.e drivande. I ett temperamen tsfullt inlägg i anslutn.mg till kollegters riksdagsberä ttelse 1760 föreslår han effekrivisenng:
"~ --:- - Vad det första angår så består Kong! Or logs Flotta n
1:u for tiden a~ 2.600 merendels grova kanoner och ungefärligen av
~tka mycket skjutgevä r; men SjöArtilleric manskapet däremot utgör
tcke stör~e antal än 688 man sedan underofficer are, ynglingar, profosser, ptpare, trum slagare och Musikanter blivit avräknade vilke t
antal bliver ~n D_Järkeligen mindre som därav skall utletas 1SO stycken av de sk!Cldtgaste att uppfylla den underofficer s brist, som Orlogs Flottan vid dess utrustande oundvikelig en uppstå r."
Till lands genomföres en ordentlig utbildning av arti ll erifolk. Så
mycket mera nödvändigt borde detta vara till sjöss.
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"Skall nu detta bekvämeligen låta göra sig att med Artilleriet till
'öss kunna uträtta något riktigt, så bör ju samma mått och steg
SJ
..
ragas vid Amiralitetet som vid Artil ]eriet. tt']l' l an d s; ty t. .~n~1an l1an!else kan det inte bliva livligt utan dött; pg menar det bor tcke alle\ast bestå i grova och. många kanoner, utan uti ett så väl reglerat
1
ch exercerat Artillerie folk som kunna med dem göra nytta och
~juda spetsen när det gäller - - - . ~ --:- - således t.~rde ~ög
lovl. Kong! Collegium ej illa anse att Jag till detta at:.gelagna areenders ernående att 2.000 man av de manbaraste ~ch SJOVanasr.e b~ts
män vid de närmast belägne Compagnier bleve ull detta Arullenets
behov utsedde, årligen vid stycken och handge~är exercerade samt
under apart förteckning av varje Compagme Chef annoterade
"
-- -.
Tornqvist torde inte ha fått allt vad han begärde, men hans framstöt blev heller icke helt utan resultat.
Herr Tygmästare n sysslade emellertid också med reglementen för
artilleriet, och Jacob Tornqvist gjorde goda insatser även på detta
område. I berättelse till riksdagen 1755 omnämnes han berömligen
av Kollegiet:
"- - - i avseende till Artilleriet och Feuerverker iet har kommendörkapt enen J. Tornqvist framgivit ett av honom utarbetat projekt till Reglemente uti det, som de sistnämnde delar angår, vilket
under denna expedition även blivit noga beprövat och befunnet vara väl inrättat; likaledes har han på befallning föreslagit varjehanda
förbättringa r, som röra Sjö Artilleriet och Feuerverker ier såsom
ibl and annat att ifrån skepp och fartyg under deras rörelser och fart
göra långt säkrare skott än tillförne, samt det uppå ett myck~t l~tta
re jämväl för underofficer arna och de gemena mycket begnp!tgare
sätt än det förra. - - An vidare har han utgett en invention varigenom 6 man med
gamla mousquettep ipor göra lika många skott, som eljest skulle ske
av 96 man med mousquette. "
Hur detta gått till har inte kunnat uppdagas, och påståendet kan
möjligen innehålla någon överdrift.
.
o
Kollegiets skrivelse fortsätter: "- - - ärnandes Collegt\Jm s.a
om dessa som fle re av bemälte kommendör kapten med berömlig fltt
till Rikets märkeliga nytta utarbetade inrättningar och förbättringa r
uppgiva särskild underdånig berättelse, så snart det kan. medhinnas."
Det är tveksamt om någon sådan berättelse någonsm medhanns.
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Men vad Am. Kollegium här yttrat kan ändå lämpligen stå som slutord för en kort beskrivning av denne kunnige och flitige officers
leverne. Han var angelägen om och tacksam för officiellt uttal ad
uppskattning, men han slet hänsynslöst på hälsa och krafter i Kungens tjänst och hade förvisso gjort sig väl förtjänt av den berömmelse
och de nådevedermälen han korn att åtnjuta.
Överstelöjtnanten Carl Gustaf Tornqvist

När Jacob Tornqvist gick bort i januari 1761 lämnade han efter
sig änkan Katarina Elisabet J. Paqualin och 4 omyndiga barn, bla nd
dem Carl Gustaf född 1757. För änkan föll det sig naturligt och
praktiskt att när tiden var inne sätta sonen i kadettskolan som
fanns upprättad i Karlskrona och till vilken amiralitetsstaten; barn
hade visst företräde.
Carl Gustaf Tornqvist blev sålunda antagen till kadett år 176S
och fick sedan tillbringa de närmaste 10 åren under omväxlande
teoretisk undervisning i land och praktik under sjöexpeditioner till
dess han med utmärkta vitsord avlade sjöofficersexamen år 1778.
Han var redan då känd för driftighet och stadgat uppförande och
ko~1menderades kort efter examen till adjutanttjänst på varvet.
Ar 1779 utnämndes Tornqvist till fänrik vid Amiralitetet och erhöll kommendering som officer på skeppet Göta Lejon. Tornqvist
tycks emellertid ha varit både vetgirig och äventyrsivsten och
sökte vidare vyer än vad som kunde erbjudas honom i Sv~rige. Till-fälle härtill erbjöds genom det amerikanska frihetskriget mot England. Frankrikes stöd till rebellerna medförde ett livaktigt sjökrig i
de Västindiska farvattnen. Tornqvist fick Kungl Maj :ts nådiga tillstånd att gå i fransk tjänst. Han reste ut 1780 och blev antagen till
Enseigne de Vaisseau på det franska örlogsskeppet Le Vaillant mec
6~ ~anooner: J?en franska flottan ansågs på den tiden stå på en hög
mva bade 1fraga om anda, materiel och taktik. Den var således e1
utn;ärkt skola för en ung sjöofficer. Skeppet Le Vaillant ingick 1
~rn1ral de Grasse's eskader och Tornqvist korn därigenom att deltaga
1 dennes ryktbara bataljer i Västindien och han utmärkte sig vid
Chesapeak så att han anförtroddes befälet över en skonert. År 1782
kommenderades han till skeppet Northumberland och befordrades
till Lieutnant de Vaisseau. På det skeppet deltog han i sjöslaget den
12 april och följde sedan amiral Caudreuils eskader på expeditioner
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i Nord- och sydamerikanska farvatten. Tornqvist återkorn till
F rankrike 1783 där han dekorerades med den franska ordern Pour
le Merite Militaire samt återvände samma år till Sverige, där han
utnämndes tilllöjtnant vid Amiralitetet.
Under de närmast följande åren fick Tornqvist tillbringa åtskillig
tid i land och han utnyttjade detta till att sammanställa sina omsorgsfulla anteckningar från tjänsten i franska marinen. Då han
1786 blev kallad till ledamot av KOS inlämnade han dit detta
verk, som sedermera trycktes under titeln: "Greve de Grasse's sjöbataljer" (1787) . Carl-Gustaf Tornqvist var emellertid liksom_ ~in
fad er en utomordentligt aktiv och arbetsam sjökrigare. Expedmonerna 1784 med jakten Triton i Ostersjön och 1787 med skeppet
Gustaf Adolf och tjänsten i land var inte nog för hans verksamma
ande. Han föresatte sig därför att utarbeta en svensk sjökrigshistoria. Detta var ett pionjärarbete och kostade förvisso mycken möda
i form av forskning i Upsala Universitets arkiv, Riksarkivet och K.
Amiralitets-Collegii Akter och handlingar. Han skriver själv i företalet följande:
"Andre Sjörnakter hava långt för detta låtit utarbeta var för sig
en mer och mindre fullständig Sjö-Historia. Fäderneslandet saknar
ännu ett Arbete i detta ämne, oaktat vi med andre länder kunna
uppvisa jämngoda Sjö-Hjältar, vilka förtjäna av Efterkommande
vördnad och efterdöme."
Boken fick den blygsamma titeln "Utkast till Svenska Flottans
Sjötåg" och utkom 1788.
Detta år började kriget med Ryssland och Tornqvist sjökommenderades på skeppet Gustaf Adolf under befäl av överstelöjtnant af
Christiernin och på detta fartyg deltog han i slaget vid Hogland.
Om hans öde under detta krig skriver Ovljt G. L. Nordenankar i
ett minn estal 1811 :
"Eldig och driftig var han den som med första slagen bemannade
och tog befäl över det erövrade ryska skeppet Wladislaff. Han befordrades samma år till Capitaine. Någon tid därefter vid en anbefalld kryssning i Finska Viken hände den olyckan att skeppet Gustaf
Adolf i sikte av fienteliga Flottan stötte på ett då alldeles okänt
grund utan någon möjlighet till räddning. Fienden brände skeppet
och Tornqvist med den övriga besättningen blev fångar.
Två år var han nu i Ryssland och alltid med samma flit och lust att
arbeta begagnade han tiden att fullkomligt väl lära ryska språket."
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Efter krigets slut kom Tornqvist tillbaka till Sverige och föro rc'nades då 1791 till adjutant vid Cadettkorpsen i Karlskrona. To rngvist kom att ägna sig åt kadetterna och deras utbildning fram till
år 1797. Det innebar övningsexpeditioner på somrarna, första å r<'
med fregatten Diana i Nord- och Ostersjön och senare år med fregatten Ulla Fersen. När kadettskolan år 1792 fl yttade till Kariber\
följd e Tornqvist med och tjänstgjorde bl a som lärare i taktik, sjö
manöver och tackling. Han hade god hand med ungdomen och tillvann sig deras tillgivenhet och förtroende . Hans egen entusiasm b1
drog till att ge dem lust för yrket och att dana dem till dugliga sj"'
officerare.
Tjänsten vid kadettskolan upphörde 1797. Tornqvist var då ma
jor sedan 1793 och återbördades till Karlskrona där han, nygift mec:
kommerserådet Kroks äldsta dotter kunde tillbringa några lugna och
lyck liga år och vid sidan av tjänsten njuta av naturen kring deu
lantgård han ägde i närheten av Karlskrona. Han var nu väl känc
för grundliga k un skaper i sjökrigsvetenskapen och förordnades at'
hålla föreläsningar i sjötaktik för Amiralitetskorpsers unga offi
cerare.
År 1799 befordrades han till överstelöjtnant och året därpå kom
menderades han som chef på fregatten Theris på expedition till Me
delhavet för att ordna upp tvistigheter med Barbareskstaterna. Tripolis obilliga och överdrivna fordringar gjorde det nödvändigt at t
dels b~o_ckera denna hamn, del s konvojera svenska handel sfartyg
Expedttwnen blev långvarig och Tornqvist återkom inte till Sverigl
förrän år 1803. Åren närmast därefter tillbragtes å nyo i Karlskron a
un der lugna förhållanden till dess Tornqvist år 1807 inför de fö rväntade krigsoro ligh eterna sjökommenderades på skeppet ku ng
Adolf Fredrik och följande år på skeppet Dristigheten. När han med
detta hösten 1808 återkom till Karlskrona insjuknade han i den grasserande fältfebern och avled efter några dagars sj ukdom.
Förutom vad här nämnts om Carl Gustaf Tornqvist och han s
verksamhet är att ti ll ägga att han ägnade sto rt intresse och betydande möda åt Kungl Orlogsmanna Sällskapet. Härom må som sluto rd
citeras vad som av en ej namngiven författare y ttrades om C. G.
Tornqvist i ett tal håll et i KOS den 15 november 1821.
"Bland de av Amiralitetsstaten och detta Sällskap saknade män,
tillkommer med rätta hedern av Orlogsmanna Säll skapets återupplivande framlidne Overstelöjtnanten och Riddaren C. G. Tornqvist.

Det var denne värdige led amot, som med aldrig kallnad värme_ för
vetenskaperna och med kännedom om Sällskapets d yrbara samlu~g
ar varutur han hämtat många bidrag till utarbetandet av den Sjöhi;toria han, und er namn av Svenska Flottans Sjötåg redan några
~r förut uto-ivit efter 6-årio- frånvaro uti en viktig tjänstebefatt~
o
'
o
ning, vid si n återkomst till stationen år 1798 - återväckte Sällskapet ur den dvala, vari det måhända eljest förblivit. oD et var ha:> som
först i egenskap av sekreterare, och sedermera sasom Ordforande
satte Sällskapet i sitt forna skick, livade verksamheten inom och
hågen för veten skaplig sysselsättning utom Sällskapet. Det var han,
som beredde det Konungens nådiga protektion, varom Sällskapet
förvissad es uti skrivelse den 9 maj 1805, då det tillägnades namnet
Kongl Orlogsmanna Sällskap. Det var han, som på ~et mes~ f_rikostiga sätt med dyrbara gå vor riktade ?ällskape~s. ar b v och btbl _wtek. Det är han som härigenom berett stg Kongl Orlogsmanna Saliskapets tacksamhet och beständiga hågkomst."
Premiärlöjtnanten Carl Fredrik Georg Tornqvist

Carl Gustaf Tornqvist efterlämnade en son Carl Fredrik Georg
född 15 /7 1804. Denne fick som många andra sjöofficerssöner fö lj a
fäderna . i spåren och inträda i kadettskolan. Han ble v således år
1820 extra kadett på H M Fregatt Fröja och följde denna under en
4 månad ers expedition i norska farvatten.
Carl Fredrik Georg Tornqvist gjorde en normal karriär och avled redan 1840 trettiosex år gammal. Han hade då icke hunnit göra
några insatser av sådant format som fadern och farfadern presterat.
Det finns därför om honom få uppgifter utöver meritförteckningen.
skildringen här måste sålunda begränsas till ett kort relaterande
av denna.
Tornqvist avlade sjöofficersexamen 1821, for en sommarexpedition med fregatte n Fröja i Nordsjön och Engelska kanalen och en
vinterexpedition på briggen Vänta Litet till Medelhavet. Den 5 november 1821 blev han underlöjtnant. Är 1825 fick Tornqvist permission för utrikes sjöfart innebärande tjän st som kadett och styrman på de försålda skeppen Tapperheten och Försiktigheten. Denna
sorgligt beryktade affär återgick och Torn q vist var snart tillbaka i
Karlskron a. År 1828 seglade han med fregatten Camilla till Med:lhavet och året därpå var han chef på en kanonjoll i Karlskrona. Ar
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1832 den 12 maj utnämndes Tornqvist till premiärlöjtnant och for
som chef på den kungliga jakten Esplendian på Mälaren och Göta
kanal. År 1834 blev Tornqvist karantänsbefälhavare på Drottningskär och året därpå chef för Tjusts båtsmanskompani. Åren 1838
och 1839 var Tornqvist sjökommenderad först på linjeskeppet P rins
Oscar på provsegling i Nordsjön och sedan på fregatten Göteborg
som utnyttjades för exercis med kadetter.
Carl Fredrik Georg Tornqvist avled den 18 augusti 1840 enligt
tillgängliga källor ogift och utan barn. Därmed sattes punkt för
släkten Tornqvists verksamhet i och för den svenska flottan. Dess
medlemmar hade förvisso lämnat ett gott exempel på den anda som
avspeglas i det måtto som Carl Gustaf Tornqvist satte som ingre;;s
till sin bok om Svenska Flottans Sjötåg:
"Gånge den gamla idogsambeten i ständigt arv till våra senaste
efterkommande, och må de aldrig behöva klaga att veklighet och
tidens dårskaper bortskämt det Svenska lynnet hos våre Sjömän."
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Naviger ing och manövre ring
Av kapten SVERKER OLO

v

WHERE ARE YOU?
T he plot w asgood and alllaoked cle,,
"My captain, oh my captain,"
'
W hen cnmch an d grind of hull
"The navigato r said,
The t1 me has com e t o chan ge ou r course Made faces blanch, and w his tles blow·
'
Th en came th e death/y lull.
To e/ear th e shoal ahead. "
"My last fix shows that w e are here,

W e' re doing fift een k no ts,
We've hal/ a mile of wa tcr
Beforc we hit the rocks."

T hat half a mi/e was all ttsed up,
The plot too k tw o fiv e oh,
Th e captains query took same more.
Th~ re wasn't m.uch to go .

" W' hat cou rse is good , oh pilot mine."
Th e captain then replied,
"Onc seven two should put us e/ea r,"
The navigator cried.

A dvance took all th e rest, an d show ed
T hey w eren't on their guard.
Fo r w ith a thousand yard s to go,
They missed by half a y ard.

"Co m e lejt ~vith standa rd m dder,

Th e moral of the story
l s plain fo r you to see,
Don't trust a plot as "whoe you are"
ft 's whe re y ou 11sed to be.

j\lew course on e sev en tw o."

The heinu rnan put her over,
And th e ship began to slew .

D enna _dikt _är et~ sammanfatt ning av artikeln i föregående nu mmer av ttdsknf: TtS och får därför tjäna som inledning till dettl
avs lutande av smtt.

För att kunna framför a ett fa rtyg på ett säkert sätt fordras om
s~rgsfullt planerad och noggrant genomtänkt manövrerin o- och na
o
nge nng.
.. ~roblemet vid fart ygsmanöve r är att samordna de på fart yget
ror el~er _verkande faktorerna. Dessa redovisas och studeras i "Lärobok -~ Sjöm~ns~ap", men den pr_aktiska lösningen av varje aktu ell t
hll ar avhangtg av den person!tga färdigheten och manöversinn et

Besättningens förmåga och skicklighet att sköta förtöjningsg odset
har många gånger en avgörande betydelse för att manövern skall
lyckas.
Problemet vid navigering är att samordna alla information er rörande fartygets läge, samt att med ledning härav bestämma fartygets fortsatta kurser och farter.
Inom navigeringst jänsten kan man med fog säga att ett vältrimmat lagarbete är grunden för ett gott resultat. Då besticket förs på
manöverbry ggan, i operationsru mmet och av bestickstyrm an i styrhytten och då navigeringen övervakas av fartygschefe n, så är sannolikheten för ett misstag, rent matematiskt , av storleksordn ingen
0,001. Minskar man organisation en med en komponent, t ex bestickstyrman, ökar risken för ett n a vigeringsfel till l på 100 och tar man
även bort radarnaviga tören, så får man räkna med i princip ett
fel på 10. Detta får tolkas så att risken för att ett fel på grund av
"den mänskliga faktorn" skall resultera i en grundstötnin g eller kollision minskar med ett ökat antal "lagmedlem mar". - Givetvis under den förutsättnin gen att personalen är väl intrimmad.
Men även med en fullständigt uppbyggd navigeringso rganisation
finns det ett kritiskt fall eller en känslig situation som ständigt återkommer och som det finns anledning att beakta, särskilt av de som
under fartygschefe n ansvarar för navigeringen .
Detta fall eller denna situation är oftast något utsträckt i tiden,
men kan i korthet karaktäriser as som:
"då fartyget övergår från ett rörelsetillstå nd till ett annat".
Exempel på sådana situationsvä xlingar är, då man övergår från
manövrering och navigering utom sikte av land till angöring och
skärgårdsna vigering och då man övergår fr ån skärgårdsna vigering
till tilläggnings manöver.
För fullständigh etens skull bör man nog till " kän sliga situationer"
även räkna vaktförfång ningar under gång som vid många tillfällen
sker för snabbt och med ofullständig a avlämninga r, men detta är på
sätt och vis mer ett "inre tjänst" -problem.
Men det mest kritiska fallet uppstår, efter vad jag har funnit, i
samband med losskastning, avgång från boj eller avgång från ankringsplatsen. Det är då som igångsättnin gsmotstånde t är svårast att
bemästra. Det är därför viktigt att navigerings- och manöverorg anisationen är bemannad och intrimmad i god tid före avgången. Det
är nödvändigt att så är fallet vid alla avgångstillf ällen även om man
19
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kan konstatera att vid god sikt och idealiska vindförhålla nden en
brist i organisation en medför mindre risker än vid mörker, nedsatt
sikt och överhandsvä der.
Detta är en sak som inte nog ofta kan påpekas och det fordra s en
tålmodig och metodisk befälsföring som sträcker sig till samdig personal som klargör och bemannar stridsledning s-, navigerings- och
manövermat erielen för att det hela skall fungera effektivt.
Från samma källa som nämndes i den föregående artikeln, härstammar följande fall (se figur l på sid. 259).
En jagare låg till ankars i Nantasket Roads. Lastningen av ammunition hade avslutats under eftermiddag en men avgången hade
uppskjutits på grund av att reparationsa rbeten höll på att utföras
av arbetare från örlogsvarve t. Dessa avslutade arbetet och lämnade
fartyget ungefär kl 2030, men då var sikten så dålig, att avgången
åter uppsköts. Dimman blev senare tjockare och lättade inte förr~in omkring kl 0045. Vid denna tid, med förbättrad sikt, gynnsamma
väderleksuts ikter och alla navigeringsl jus i sikte och identifierbar a,
beslöt man att avgå enligt ursprungliga order.
Kl 0123 lättade fartyget och avgick med fartygschefe n vid manövern och med NO på bryggan. Sikten var god, himlen var delvis
molnbetäck t och det blåste nordostlig vind med styrkan ungefär 2 B.
Det skulle vara fullmåne om tre dagar och månen skulle gå ned kl
0156. Tidvattnet satte ostnordost med cirka l knops fart. Tidvattnets höjd var omkring 2 fot över medellågvat tnet. Jagarens djupgående var 13'10" för och 14'10" akter. Propellrarn a låg 4'00" djupare, varför det totala djupgåendet akter var 19'04".
Följande fyrar var klart synliga då jagaren lättade: Windmill
Point fyren, Narrows-fy ren samt Gallup Island fyren. Med fart yget på sydvästlig kurs efter lättningen beordrade fartygsche fe n
framåt sakta på babords och back sakta på styrbords och styrbord
dikt för att vrida henne runt styrbord hän. Denna manöver pågick
under de närmaste åtta minuterna varunder ganska tillförlitliga
lägen erhölls genom optiska pejlingar på fyrarna kl 0127, 0130
och 0131. Inga frimärken eller säkerhetsbär ingar hade meddelats
av NO som ej heller lagt ut några sådana i kortet.
Med ledning av sina lägesbestäm ningar föreslog NO endast kursändringar. Först meddelade han till fartygschefe n kurs 065 ° och
ciärefter, kl 0130, kurs 060° . Ungefär kl 0131, då jagaren låg på
ungefärlig kurs 020°, upptäckte fartygschefe n norra delen a v P ed-

Figu r
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docks Island obehagligt nära styrbordssidan. Utkiken om styrbord
hade observerat att Peddocks Island kom närmare, men hade inte
rapporterat detta, för han trodde sig ha hört någon annan göra der.
För att komma fri från land beordrade fartygschefen framåt trekvarts fart på babords och därefter framåt trekvarts fart på båda.
Vid ungefär denna tid hördes ett kraftigt dunkande ljud akterut
då jagaren gick på grund. Ett ankare fälldes omedelbart. Då akterskeppet svängt fritt lättade fartyget och fortsatte till örlogsvarvet
för reparation. Båda propellrarna vibrerade kraftigt under förfl y ttningen. Jagaren lades in i docka och man var tvungen att byta båd'1
propellrarna.
Följande är i korthet undersökningsdomstolens åsikter och besl u .
Under de åtta minuter, då jagaren svängdes runt, hade hon börjat gå akteröver, såsom jagare av denna typ brukade göra med de
maskinmanövrer, som var beordrade. Resultatet blev att jagaren
gick på grund med aktern först i det grunda vattnet utanför P eddocks Island. Grundstötningen berodde i första hand på fartygsc hefens felbedömning att försöka manövrera fartyget runt i närheten
av ankringsplatsen, där manöverutrymmet var sämst. Det hade V ;Jrit bättre att backa ut till det rymligare och djupare vattnet mell a 1
Georges Island och Peddocks Island.
En plan för navigeringen hade ej utarbetats av fartygschefen
eller NO.
Inga frimärken hade lagts ut. Utkikstjänsten fungerade otillfred"ställande.
Avståndet från jagarens pejlskiva till propellrarna var 83 yards.
Detta är nästan exakt avståndet från läget i sjökortet kl 0131 till
18-fotskurvan.
Fartygschefen ställdes till ansvar för grundstötningen av två orsaker, dels genom sin felbedömning, dels för att bryggpersonalen ej
hade skött sin tjänst, varken vid förberedelsen för navigeringen eller
genom erforderlig vaksamhet och rapportering.
En kommentar från den som studerar fallet ligger nära till hand",
nämligen att det alternativ som fartygschefen nu valde vid sin ru ndsvängning av jagaren hade kanske lyckats med kraftigare mask innoanöver. Vidare hade kanske olyckshändelsen kunnat förhind ras
om radarnavigeringen hade varit i gång - men jagaren kanske inte
hade någon radar. Detta framgår ej av redogörelsen.
Men bortsett från detta, så är det här beskrivna fallet ett typiskt
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exempel på en till synes allde les onödig grundkänning, som uppkom
i samband med att fartyget ändrade rörelsetillstånd.
Det kanske kan vara av intresse (för den som orkat läsa igenom
dessa båda artiklar om "fartygets framförande"), att få veta att kadetterna vid sjökrigsskolan både under de teoretiska och praktiska
kurserna undervisas om dessa erfarenheter och instrueras att beakta
de synpunkter som framförts i samband med de här beskrivna manöver- och navigeringsfallen.
Möjligheterna för en säkrare navigering har ökat i hög grad under
senare år genom förbättrad materiel med god prestanda. Strävan
är att utbilda personalen att sköta materielen och på effektivast möjliga sätt använda de upplysningar som kan erhållas med denna materiel.
Men därtill kommer att personalen ombo rd alltid måste vara väl
förberedd och materielen ordentligt kontrollerad i god tid före avgång och under förflyttning.
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Blev Hansa torpederad?
Inlägg av kapten JOHN-EDWARD OLOW

Under denna rubrik har överstelöjtnant Verner Lange försökt
att bena ut frågan genom en grundlig metodik, som är mycket loYvärd men som genom stora lakuner dels medvetet, dels omedvete
lämnar åt läsaren att själv avgöra svaret på frågan - ungefär son
i den avancerade form av detektivroman, där läsaren till slut me(1
stigande förvåning märker att antingen är han själv mördaren eller
också har det inte begåtts något mord. Men eftersom överstelöjtnar1ten troligen inte har avsett sin artikel som underhållningslitter atur må det vara tillåtet att tillfoga ett par små frågetecken utöve1
rubrikens.
Overstelöjtnant Lange klagar vid sin omfattande källredovisnin ~
över att pusselbitarna nästan blivit alltför många. Annars är det vä t
så när man lägger ett pussel att bitarna inte kan bli för många, snarare för få - ty alla pusselbitar måste väl finnas med i den färdig
lagda tavlan. Samverkan med ledamöterna i Hansakommissionen
har inte ägt rum, vilket enligt Lange skulle vara till fördel för slu t
ledningen därigenom att man sålunda får en ny utgångspunkt - eJ
nog så riktig synpunkt, ty ett problem löser sig ibland genom att
man angriper det från en annan sida men det nya angreppet får vä l
inte medföra att man under det fortsatta arbetet bortser från en de.
källor - varför inte lika gärna utesluta Hjälpkryssaren 4, när ändå
vittnesmålen därifrån ställer till så mycket oreda i protokollet.
Som utslag av andras klåfingrighet i ärendet anför Lange en ar·
tikel 1958, som jag tyvärr inte läst, trots att jag vid den tiden sysslade en del med problemet angående ubåtskriget i Ostersjön, vilket
resulterade i en uppsats, som publicerades i Aktuellt och Historiskt i
februari 1959 under titeln "Om det sovjetiska ubåtskriget i Ostersjön
1939-45". I denna uppsats som byggde på svenska, sovjetiska och
tyska källor registrerades Hansa som ett offer för det sovjetiska
ubåtskriget - inte av någon utpräglad klåfingrighet utan därför att
utsagorna i källorna visade i den riktningen.
Men nu till en del detaljer inför vilka man ställer sig undrande.

Lange uppger sig ha försökt att i detaljuppgi~ter skilja mellan vad
som sagts i tidigare utredning och vad som mhämtats senare men
erkänner att det blev så rörigt att han med fullt förtroende överlämnar till läsaren att själv klara ut det. Det visar visserligen en
smickrande hög tanke om läsarens gåvor men hade det inte varit
bättre att själv försöka få ordning i röran - det kan ju finnas en
och annan läsare som inte har den rätta förm ågan.
Lange anger med en bild vilken oerhörd verkan som kan åstadkommas av en torped i ett fartyg. Det finns också exempel på motsatsen - förvånansvärt små skador av en torpedträff och att ge ett
bestämt förhållande mellan hålets yta och tiden tills ett fartyg sjunker kan vara vanskligt - jag har själv sett ett exempel på ett fartyg, som med alla vattentäta dörraröppna dock ~~hövd~ c:~- fer11to~
minuter på sig efter en torpedträff, rnnan det bestamde srg for att ga
till botten.
Beträffande Sovjetunionens ubåtar säger Lange: "man vet numera
att Sovjet hösten-vintern 1944 i Ostersjön endast torde haft relativt få ubåtar, och att dessa fortfarande hade vissa bassvårigheter
på grund av spärrlinjerna vid Finska vikens mynning". I min tidigare nämnda uppsats säger jag om samma sak: "Den 20 september
1944 avslöts det finsk-sovjetiska vapenstilleståndet, vari bl a bestämdes att finska flottan skulle hjälpa till att undanröja ubåtsspärrarna. Samtidigt därmed öppnades finskt territorialvatt~n fö~ .s?vjetiska fartyg, och den l oktober började ubåtarna taga srg ut 1 ~ster
s;ön via de finska skärgårdslederna, som de passerade med fmska
l~tsar ombord. Dessutom utnyttjades hamnar på finska sydkusten
som baser, t ex Helsingfors och Åbo, allt med hänvisning till överenskommelsen att Finland och Sovjetunionen gemensamt skulle
tvinga tyskarna till evakuering. Inom en vecka voro u.~åtan~a nere
i södra Ostersjön .. ." En sammanställning på annat stalie vrsar att
ca 30 ubåtar fanns kvar vid den tiden - relativt få i förhållande
till dagens sovjetiska ubåtsflotta men som doc~ enligt. den ti?ens
beräkningsgrunder tillät minst tio att vara ute 1 operauons~mra~~t
- och tio ubåtar i Ostersjön får nog anses vara en relatiVt ?og
ubåtshalt i vattnet. Langes anklagelse mot uppsatsen 1958 att mte
redovisa källan återfaller på honom själv i detta fall - det hade
varit intressant att få anvisning på den källa enligt vilken "man
numera vet ... "
Jag citerar Lange vidare i samma sammanhang : "Till vi lken för-
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Bernölande av kaplen

J. E. 0/ows

inlägg

Av överstelöjtnant VERNER LAN GE

Efter att ingående ha studerat kapten Olows inlägg finner jag, att
vad han mest varit framgångsrik uti är att glömma den gamla fin:1.
sentensen "stark i sak, hovsam i form". Då sådant brukar markera
~:' aghet, vore man mest frestad att låta inlägget falla på eget grepp.
Aven tystnad kan emellertid tydas som svaghet. Några förtydlig anden rr:å därför vara på sin plats. Att tonen i gunrummet samtidigt
görs hte vänligare antar jag ingen har något emot.
Redogörelsen för de ryska ubåtsoperationerna i "meddelanden
från Försvarsstabens Krigshistoriska Avdelning 195 8" har jag n8turligtvis läst, dock främst för att se om där fanns något bevis för
att Hansa torpederats. Det fanns det inte, vilket ock senare bekräftats. Det övriga var av ringa intresse betr Hansa.
Att ryska ubåtar fanns i Ostersjön, samt deras bas- och förbindelsesvårigheter m m, visste jag redan förut genom en annan, tyvärr
hemlig redogörelse. Något påstående om att Hansa torpederats innehöll den ej, vilket ej minskade intrycket av tillförlitlighet. I densamma angavs antalet ubåtar till fem. Ubåtshalten i Ostersjöns vatten var i så fall ej särskilt hög.
Kapten Olow kritiserar viss gallring av vittnesmålen i min utredning. Han tycker jag borde gallrat ut dem från Hjkr 4, enär de stäl-·
ler till så mycket oreda i protokollen. Detta vore naturligtvis bekvämt och bra för att inte säga nödvändigt, om torpedteorin skall
anses sakrosankt. Man får väl dock förmoda, att det ej är på fu llt
allvar som Olow tror att man kan "likvidera" de enda utomstående
vittnen som bevisligen fanns i relativ närhet.
Vad som väl avsetts som ett slags bevis för torpedteorin, utgör
Olows berättelse om en man, som stod lutad över en mina när denn:l
exploderade, men ändå överlevde, samt om ett fartyg som flöt 15
minuter efter torpederingen. Jag tror inte det behöver kommenteras
Det bevisar ingenting.
Kapten Olow ställer några frågor som inleds med "Till vilke11
fördel kan det ha varit att en månad senare för att sänka Vänersborg avdela en av dessa fåtaliga ubåtar?" De är lätta att besvara.

Först och främst blev det aldrig utrett att det var torped som
sänkte Vänersborg, det kunde lika väl ha varit mina. Vidare är det
givetvis avsev_ärd skillna~ i "krig~po:~n:ial" me~lan Vän:rsborg ~ch
Hansa. Den förra en lastaugare pa vag mom kngsoperatlonsomrade
_ mellan Utklippan och Sandhammaren - till "fientlig" (dansk)
hamn. Den andra en liten passagerarångare i reguliär trafik mellan
två svenska hamnar. Slutligen kan Vänersborg ha torpederats "av
misstag". Hon hade nämligen ingen nationalitetsbetec~ming med tillhörande fasadbelysning på sidorna, endast flaggan hlSSad men obelyst; det var natt med månsken. Hon, men knappast Hansa, kunde
m a o ha tagits för ett av de tyska fartyg som evakuerade Sworbehalvön m m.
Betr den jagare som åtföljt Drotten, Mjölner, s_amt vittnes~1ålen
därifrån, måste jag nu redogöra för bakgrunden t11l att den eJ omnämndes.
Redan på tidigt stadium hade FC redogjort för Mjölners förehavanden ifrågavarande natt. Enl loggboken hade jagaren omkr kl 2
- FC var själv ej på bryggan - mött en ångare, som VO bedömt
vara en gotlandsbåt. Det var allt just då.
Först nära ett kvarts år senare började HK mer ingående intressera sig för vad Mjölner sett och gjort genom ingående förhör med
dess VO och förste signalman. Därefter - men nu är det bäst att
använda HK:s egna ord.
"Den omständigheten att under olycksnatten främmande fartyg befunnit sig i farvattnen mellan fastlandet och Gotland har
riktat uppmärksamheten på frågan huruvida Mjölner brustit i
något sitt åliggande såsom patrullfartyg genom att icke fullfölja påbörjade åtgärder för utrönande av identiteten av det okända fartyg, som siktades från jagaren. Yttrande härutinnan har
inhämtats från chefen för kustflottan. Denne har
Vad sedan hände må lämnas därhän eller är okänt samt utan
betydelse i denna sak.
Att jag vid min redogörelse för vilka fartyg Hansa mötte kom
att glömma Mjölner, berodde sålunda på att jagarens roll i samband med det okända fartyget helt dominerade minnesbilden av
Mjölner. Inte ens HK nämner något om Mjölner i sin detaljbeskrivning över väg m m för nämnda "okänt fartyg". F ö var vittnesmålen från jagaren dels i flera avseenden motsägande, dels utan intresse i själva sakfrågan. Med reservation möjligen för det mindre san-
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nolika uti, att Mjölner, om mötestider m m stämmer, skulle ha be
funnit sig nära 10 distansminuter för om den eskorterade Drotten
(jfr bild m m sid 87).
Vad slutligen "reklamtricket" med fiskdöden angår, överensstäm
mer det med erfarenheterna från särskilda prov, som gjordes vid
Hårsfjärden 1951 för att utröna skadeverkningarna för fisket ge
r.om minsprängningar o dyl.
Nu har jag visst gått igenom allt. Att Olow trots välförståelig
god vilja inte lyckats prestera något bärande motargument till va
jag i februariartikeln anfört, talar väl mer för än emot det befogadl
i frågeställningen: Blev Hansa torpederad? Detta torde även den
inse, som i likhet med Olow - J. E. - kanske känner sig smickrad
av att tilltros egen slutledningsförmåga.

*
Ofta under arbetet med artikeln om Hansa frågade jag mig, vilken reaktionen skulle bli. Det brukar vara föga tacksamt att fö rsöka bryta det konventionella tänkandet. Genom en händelse som
såg ut som en tanke gavs svar på frågan redan i samma nummer
(bl a sid 104).
Första reaktionen kom snabbt och typiskt. En stor daglig tidning
omnämnde artikeln med några vänliga ord, men presenterade egen
bevisning för torpedteorins hållbarhet, i tre punkter. Dessa var visserligen utan bevisvärde, men för den som ej kände till fakta var
de fullt övertygande. Det hade en bra sak med sig: det stoppade annan, icke önskvärd publicitet. Men det förkvävde samtidigt själva
viljan till klarhet, kanske även bland TiS:s läsekrets.
Nästa reaktion blev Olows inlägg. Det torde däremot vara till
nytta. Dels kan det verka som incitament för mången till förnyat,
objektivt swdium av Hansa-problemet. Dels visar det, jämte nyssnämnda tidningsuttalande, att det är fel, som jag gjorde i februariartikelns inledning, att bagatellisera betydelsen av bidrag till historisk sanning betr Hansa. Vane-, känsla- och prestigetänkande kan
titt komma att även i detta avseende spela den avgörande rollen,
om man ej tänker sig för.
Februarinumrets självkritiska epitet "klåfingrighet" omvandlades
alltså redan efter två svaga motstånd till något helt annat: bevis
för vikten av en fortsättning till vad som blev klarlagt 1945. Kan
det betyda, att vi redan nu är mogna för en bevisvärdering?

Lifterafur
GERMAN EAST
The Story of the First Wo rld War in East Africa by Brian Gardner.

(Cassell, London.)
Tanganyika har som bekant numera blivit Sveriges speciella skötebarn, när det
"älle r hjälpen till u-länderna. Landet, som nyligen vunnit sin självständighet, in~äknades som bekant före första världskriget i det tyska kolonialväldet som
Tyska Ostafrika. Kaiserns Tyskland up pt rädde se nt men då så mycket mera
energiskt som kolonialmakt. När de tyska intressena i Afrika började ta mera
fast form , anmälde sig givetvis automatiskt konfliktmöjligheter med kolonialmakten par preferen ce England. De två stormakternas mellanhavande reglerades
emellertid 1890 genom ett formli gt fördrag, enligt vilket England återlämnade
Helgoland till Tyskland och erkände Tyska Ostafrika mot att Berlin å sin sid.a
erkände Englands intressesfärer bl a i Uganda, länderna vid O vre Nilen, Somabkusten och ön Zansibar.
Vid första världskrigets utbrott stod Tyska Ostafrika under befäl av den sedermera legendariskt vordne generalen P. von Lettow-Vorbeck - om jag inte
är fel underrättad alltjämt är i livet, bosatt i Hamburg - som isolerad från
hemlandet fram gå ngsrikt förde sitt eget krig mot engelsmän och indier. Först
när vapenvilan ingåtts i Europa, kapitulerade de tyska trupperna i Tyska O stafrika.
Föreliggande arbete skildrar givetvis huvudsakligast landkrigföringen und er
onnliga betingelser för europeiska trupper och befäl. li. ven ett avsnitt berör dock
marina operationer av så säreget slag, genomförda med sådan uppfinningsrikedom och målmedvetenhet att de onekligen är av intresse att studera. Här är det
kanske mindre sjöstri derna av traditionell typ, som tilldrar sig största intresset.
I stället är det kampen om herraväldet över de väldiga sötvattensinnehav, till
vilket såväl tyska som engelska kolonier gränsade, främst Tanganyika- och Vik toriasjöarna, som bjuder på spännande krigsäventyr.
Först dock något om striderna i Indiska Oceanen.
När kriget bröt ut, befann sig den tyska kryssaren "Köni gsberg" i dessa farvatten. Redan den 6 augusti tog kryssaren sin första pris i Adengolfen. Någon
månad senare dök hon upp utanfö r Zanz ibar, påträffade där den engelska kryssaren " Pegasus", so m låg för ankar för maskinskada, och sä nkte den. Kryssaren
fortsatte en tid sitt härjningståg men spårades senare av en i Kapstaden baserad
engelsk flottstyrka men undkom sina förföljare. Enge lsmän nen svävade länge i
ovisshet om var deras motståndare tagit vägen. Redan möjligheten av "Königsbergs" närvaro i dessa farvatten nära nog lamslog sjöfarten och framtvang genomförande av kon vojer för de indiska transporterna. I slutet av 1914 stoppade
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av Tanganyik asjön nåddes i början av november månad.
Tyskarna hade vetat anställa infödingar som rapportöre r. Snart nog fick allrså von Lerto ws stab höra talas om britternas transporte r men tog inte upp gifterna på allvar. De verkade alltfö r otroliga.
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Eric H äggc

Notiser från nar och fjärran
Samman st äll da av Marinens Pressdetalj

Australien

jagare
Den 22/1 1963 tillkännagavs att en tredje robotjagare av amerikanska Charles

F. Adams-klassen skall inköpas. De första t vå ska ll levereras 1965-66.
Marine News mars 1963

Danmark

När Flensburg hade fler f,nryg än Köpenhamn .
Flensburg (ga mla danska Flensborg) har så rika sjöfa rtstradition er bakom sig,
att: stadens museum vågade öppna en speciell sj öfartsutställnin g under februari.
Den blev en strålande succes. M ånga dyrbara föremål hade hämtats fram från
det stora museets kä ll are och dep åer, och berättade om Flensborgs storhetstid
omkrin g 1800, då staden ägde flera farty g än Köpenhamn . Flensborgska val fångare visade Dannebrog både vid Grönland och Sydpolen , handeln på de
dansk-västindiska öarna skapade grundvalen för den nu varande stora rom-indusu·in, och även seglatse n på medelhavsländerna inbringade rikedomar. Frå n denna
period hade privatpersoner utl å nat mån ga vackra minnen i fo rm av fart yg smodeller, delvis framställda av gla s, samt skepp sbilder, sjökort, kompasser, harpuner
etc. Utställningens praktföremå l var en fartygsmodell i dyrbar fajans, som äges
av stadens gamla skcpparla g. Bland de många andra kostbarheterna samlade sig
intresset fr ämst om en modell av fre ga tten Urania, som byggdes 1719 och senare
införlivades i danska flottan.
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Japan
Nybyggnad

Nybyggnadsprogr ammet under år 1963 omfattar:
1 eskortjagare på 3.000 ron med ASROC och DASH
1 eskortjagare på 2.000 ron med ASROC
1 ubåt på 1.600 ron
2 minsvepare 340 ton
2 ub åtsjaga nde fartyg på 480 ron.
Marine Rund sc hau februari 1963
H olländslea fregatten "Van S peyk".

skolfartyg

Norge
FregMter
Arendal av b rit t yp H unt I I skall skrotas.

Finland

Marine Rundsc hau februari 1963

Skolfartyger, fre gatten Matti Kurki ex brir Porlock rycks ej helr morsva ra f ör·
väntnin ga rn a.

Fregatter

Ma rin e Rund sc hau februari 196:

Fregatten Otago avf yrade 31 (1 1963 den först a seacatroboten.

Frankrike

Marine News mars 1963

Den första av tre robotbestyckade fre gatter p å 4.400 ron har börjar bygga s.
Hon kommer arr urrusras med luftvärns- (mid skepps) och amiubåtsrobotar (a k·
rerur), rvå 10 cm kanoner (förur) sa mt hel ik opter.
Marine News mars 1963

Ub!ltar

Ub åten Mille ex ryska U 471 skall skrotas.
Marine Rundschau februari 1963

Base r

Fregatter

Storbritannien

Eskimo, tillhörande "Tribal"-klassen har ett deplacement på 2.500 ton. Fregatten, som sjösartes den 21(2 1963, är bestyckad med två 12 cm kanoner och
rvå 40 mm kanoner. Helikopter ingår i utrustningen.
Gurkha sjösattes i Sourhampron den 13/2 1963.
Marine News mars 1963
Pheasan t skall skrotas.
Kärnvapen

Hangarfartyger Clemenceau med sina fyra eskortjaga re överförs fr ån Toulon
till Bresr. Därmed slutar Toulon arr vara huvudbas för fran ska flotran och i
Medelhaver lämnas endast en !ärr eskader.
Marine Rundschau februari 196 3
Fregatter

Nya Zeeland
Seaca t

Holland

De fyra fre ga tter av Van Speyk-k lassen kommer arr kallas: Van Speyk, V a11
Galen, Van Nes och Tj erk Hiddes. Beväpningen kommer förifrån räknar besrä
av ert dubbelrom med 12 cm kano ner, rvå seacarroborsräll , en helikopter med
målsökande torpeder samr ert trippelsrätl för anti ubåtsraketer. Van Speyk berä kna s va ra färdi g under å r 1965.
Ous Zeewesen januari 1963

Brittiska vrtenskapsmä n ut vecklar f n ett hemligt kärnvapen att användas av
bombplan.
Vapnet är närmast att betrakta som ersärta re för det ned lagda Sk ybolrp rojektet och ev komponent till luft-till-mark-rak eten "Blue Steel", som nu förs
av RAF :s jetbombare.
U S Ne ws & Vorld Report februari 1963

liandels fa rtyg

Sovjet

Sovjets tankfartygsflotta har tredubblats under de se naste fem åren oc h upp går nu till 2.000.000 ton. Under konstruktion eller på order finns 44 tankfarty g
eller fyra gånger så många so m USA planerar för de närmaste åren.
Proceedings februari 1963
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Västtyskland

Robotar

}Jinsvepare

Enligt Jane's Fighting Ship har Sovjet nu 30 ubåtar som kan avfyra robotar.
Kryssarnas antal minskas men kvarstående utrustas med robot.
De ryska tidningarna Izvestia och Trud meddelar att på 45-årsdagen av R evolutionen visades en robot av Polarisryp.
Proeecdings februari 1963

Den snabba minsveparen Algo/löpte av stapeln den 23 j l 1963.
Marine Rundschau februari 1963

r arpedbåtar
Motortorpedbåten Ozelot löpte av stapeln den 4j2 1963.

Ubåtar

Marine Rundschau februari 1963

Den ryska ubåt som i januari gjorde en färd under polarisen och va rs besä ttning hissade en flagga på nordpolen hette Leninskij Komsomol.
Marine Rundschau februari 1963
Sverige

Materiel

ASEA har utvecklat en ny elektronisk amperemeter som kan regmrera än da
eer till en rusendel av fullt uttag från batteriet.
Proeecdings februari 1963

USA
slagskepp

En diskussion om man ej borde utnyttja !owa-klassens tunga 40,6 cm kanon er
som effektivt understöd vid landstigningsoperationer har länge pågått bla nd
marinsoldaterna. D etta har resulterat i ett förslag att bygga om slagskeppen
till "Comrnando-ships". Följande förändringar borde vidtagas: Det aktra trippeltornet ersätts med landningsdäck för hkp, hkp-hangar tillkommer, förrådsru m
av alla slag bör utökas, samt kommunikationerna moderniseras.
Därigenom erhålles snabba fartyg med tunga understödsvapen som dessutom
kan medföra stora förråd icke minst av olja. Operationsanalyser skall avgö ra
om ombyggnaden är stridsekonomisk.
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Ubåtar

En två-mans-ubåt som kan dyka till ca 2.000 meters djup skall konstrueras för
oceanografiska studier. Ubåten, som kornmer att heta Alvin, är 20 fot lång och
väger 10 ton. Dess batterier medger upp till 24 timmars dykning, en maxfart a'
sex knop och en maxdistans på 30 sjömil.
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Isbrytare
Kustbevakningen skall tillföras en del nya fartyg bland vilka kan nämnas en
atomisbrytare.
Proeecdings februari 1963
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''tål att
synas ••• ''
När regalskeppet Wasa bärgats gällde det att snabbt och under svåra förhållanden säkra skeppet mot förstörelse. Under
restaureringsarbetet måste man bl. a. hålla fartyget under
ständig vattenbegjutning. Man behövde en belysning som var
oöm nog att stoppa för sådan misshandel men trots detta
billig i inköp och lätt att installera.
När ett fartyg skall kläs i festskrud skall det gå snabbt och
paradbelysningen måste vara absolut tillförlitlig. Man fordrar
en belysning som man kan ha liggande till reds, undanstuvad
var som helst, och som man kan lita på kommer att fungera
perfekt.

Ja,

för sjöfolk finns det bara en belysning som fyller alla krav
och som tål att synas - DR-kabeln.
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