KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 1 1959

TIDSKRIFT l

SJÖVÅ.SENDET

1771
••

o

MED FORSTAND OCH STYRKA

KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
1959 122:a årgången

Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 8;1958
Ordinarie sammanträde den 3 december 1958
( L:tdra.~ ur protokoll)

J . V aleles t i 1l fö redragande i vetenskapsgrenen artilleri och ll andvapen för år ] %9 ledamoten C. F..ngdahl med ledamoten Elumd som
supp leant.
2.

Fastsbll eJes fö lja nde arlletsorclning fiir år ] 9!i~J:

Ordinarie sanLJJta//träde/1.
i Karlskro11c! onsdagarna den J± januari,
tober, 4 nov ember och 2 december,

± febmari, l

april,

i Stoclcliolm månelagen elen 9 mars på Kungl. Sjökrigsskolan.
slott.

l±

ok-

N~isby

Högtidssammanträde månelagen den 16 november.
3. Valeles till revisorer ledamöterna S egrell (omvald ) och C. Engdalil med ledamoten R. Engdalzl som suppleant.
4. Föredrog ledamoten R . E.ngdahl sitt inträdesanförande till KöS
ang "V ilka är försvarshm.ktionerna ?"
5. Uppläste sekreteraren utdrag ur till Sällskapet inlämnat inträdesanförancle från ledamoten Kierkegaard ang "Totalförsvarets
och krigsmaktens målsättning".

3

2
6. Föredrog ledamoten liV cst·in utdrag ur s m årsbe r ~(tte l se för år
1958 i vetenskapsgrenen robotvapen .

Totalförsvarets och krigsmaktens målsättning
In träde sanförande

KöS av l edamoten CHRISTER KIERKEGAARD

Karlskrona elen 30 december 19 58.
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Det är naturli gt alt en för vårt fo lk så vita l fråga som försvarets
utformning är m er ell er mindre ständigt under debatt, och det är lika
naturligt att cl e militära fackmännen engagerar sig i debatten ocb
söke r berika el en med sina kunskaper och sin erfaren het. Nu är det
ju ound vikligt att inl äggen fiirgas av dagssitua tionen och dess ofta
till spetsade fråg estä llningar. Mot den bakgrund en kan Säll skapets
ledamöter kan ske h a intresse av några subj ektiva intryck frå n en
återb li ck på det senaste årets försva rsdebatt av en, som icke varit
engage rad i elen ell er ens llaft till fäl le att fö lja med i dess detaljer.
Un el erlaget för försva rsdiskussionen har varit den senaste utredning om försvar ets u tveckling på längre sik t med förslag ti ll detalj utformning som ÖB present erat. Utredningen behanel lades hösten
1957 a v 1955 års parlamentariska försvarsb eredning och accepterades
som grund för K ungl Maj :ts proposition i f järde huvudtiteln t i11
å rets riksdag. Där ant ogs ÖB-utredningens s k alternativ Adam i
något modifi erad fo rm som g rund för försvarsanslagen unel er det nu
löpande budgetåret samt för el en organisatori ska utvecklingen uneler
de n ~i rmaste å ren.
Den militära debatten om Öl\ -utredningen bl ev livlig och åsikterna
gick v itt i sär. A tt uppfattningen i tekni sk-takl iska frågor divergera
förvånar ju ingen militär fackman, som vet llur svårt det är att ta
f ram riktiga och fu ll ständi ga gr undv ~i rcl en för att lösa problemen
med objektiva kalkyl er. Men det för efall er betänkligt att diskussionen
koncentrerades huvudsakligen till ett objekt för stridsekonomi sk jämföre lse, nämligen attackflyg contra övervattensfartyg. Därmed torde
den offentliga uppmii rksamheten ha letts bort från andra, minst lika
svåra jämförelse- och avvägningsproblem.
D e milibra ås iktsbrytningarna gick emellertid längre . ~inda till
grundl äggande strategiska frågor. Debatten om ett framtida krig kan
bli kort ell er långvarigt avspeglar nämligen djupgående ski llnader
i uppfattningarna om hur ett eventuellt krig kan utkämpas. Slutligen
ii r det inget got t tecken, att mar inen uppo·äder ensam i oppositionsställnin g, under det att ovnga försvarsgrenschefer "för att Ll et1
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snabbt beslut i försvarsfråga n" till styrker ett förslag, som de i väsentliga avseenelen säger sig icke acceptera. Den utomstående iakttagaren
kan ju hitt dra elen slutsatsen att fredsorganisatoriska hänsyn kan
ha fått ett oti llbörligt inflytand e. Det kan ge ett intryck av att elen,
som lyd·a!s få behålla sin organisation någorlunda oför~inclracl, samtycker och bereder sig att "övervintra" med en försvarsorgan isation,
som enligt hans åsikt inte har erforderlig effekt.
Den poli tiska debatten om försvaret synes i någon mån ha bli vit
undandragen offentligheten genom att elen parl amentariska försva rsberedningen kunde enas om ett fö rslag, som de facto band rikselagens beslut i förväg. Riksdagsdebatten i juni och juli behc.nclladc
clädör inte hela prob lemet i vad avser de strategiska verkningarna av
försvarsbes lutet, utan rörde mest två aspekter, nämligen vissa anslagsfrågor samt anskaffning av atomvapen. Debatten gav emellertid av
r eferaten alt döma intryck a v tveksamhet, om det föres lagna beslu tet
var det bästa möjliga. I atomvapendiskussionen yttrades dessutom tv ivel om el en politiska ledningens möj lighet att kontrollera krigsmakten,
niir det ifrågasattes att vår m ilitära ledning skull e kunna använda
atomvapen för and ra änd amål än regeringen avsåge.
Intrycket av ofullgångenhet i l9G8 års lösning av försva rs i' rågan
försbrktes, om man ser vilka problem som nu står på dagorcln!ngt'n.
l örlogsmannasällskapets egen tidskrift pågår seelan en tid en debatt,
som syftar till att komma fram till en gemensam militär gruucls} n
på Sveriges försvar. öB har nyl igen bemyndigats tillsätta en utredning om krigsmaktens ledning . .[ pressen iir försvarsdebatten f n koncentrerad till frågan, om det svenska försvaret skall utrus tas med
takt iska atomvapen, eller - för att definiera sakfrågan i dagsliiget om forskningen får inriktas på att förbereda ett definitivt beslu t i
s inom tid.
Det är kanske både förmätet och o r~ittvist att på detta sätt stap la
negativa intryck av ett arbete, cbr många goda krafter ärli gt st rävat
att åstadkomma en lösning. Men de senast nämnda, nu aktuella problemen förefaller att vara just cle, som borde varit lösta innan man
söke r utforma vårt f ramtida försvar. En granskning av de grundläggande principerna för Sveriges försvar kan i det ta sammanhang
J)iclra till att i framticlen för lägga diskussionen om försvarsproblem
ti ll bättre tidsföl j d.
Svensil 1ttrihespoliti!? och målsättningen för det totala försvaret.
Om elen tekniska utvecklingen i våra dagar går sv inellande fort
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eller irriterande långsamt, kan diskuteras med utgångspunkt från
sub jektiv a förväntningar. Men det är all mänt accepterat, att vi lever
i e 1~ dynamisk värld. där de militära maktmedlen kan göras mer
absol uta. un der det att det moderna samhäll et utvecklas mot större
känslighet för ekonomiskt tryck eller våld, el v s att det moderna !?riqel liar fått ett bredare register Internationellt sett råder f n två,
ittminstone skenbart motsatta strömn ingar. Å ena siclan uppstår inom
s k uncleru tvecklacle områd en elen ena suveräna staten efter elen andra .
oftast grund ade på nationalitetspri ncipen. Å elen andra bör j ar dc
gaml a nat ionalstaterna ge upp sin suverän itet i elen ena funktionen
efte r elen andra.
T denna dynanris/w värld är Sveriges utrihesf'olitislw linje påfallande stabil. Vårt in träde i FN inn eba r ingen principiell kursändring,
liksom ej heller elen svenska regerin gens beslu t att avböja en eventuell inbjudan att delta i bildand et av ?\A TO . Vårt utrikespolitiska
program, som stödes av en enhällig fo lkrepresentation, har givits något var ierande for mul erin gar under det senaste decenniet, men kan
i sak sammanfattas i fö lj ande: Sverige delta r aktivt i internationellt
samarbete i FN och i r egionala organisationer på kulturella och ekonomiska m fl områden. Men Sverige avser, liksom tidigare , <Jtt st~
utanför militä ra blockbildningar, som kan bringa oss i konflikt med
and ra nationer. Fö r att undvika att bli indragna i krig samt för :ltt värna vå rt oberoende och våra demokratiska in stituti oner skall ett starkt
försva r upprätthållas.
Den utrik espolit iska huvudkursen är således klar. Frågan iir om
en sådan definition som elen här givna räcker som målsättning för
det tota la försvaret. Den politiska enigheten går nämligen inte långt
utanför dessa grundläggande begrepp, och man ha r i enighelens
intresse undvikit att utvid ga debatten.
D et första frågetecknet i elen utrikespolitiska definitionen måste
s~ittas för begreppet "vårt oberoende". Det begreppet är relativt, och
våra utv ecklade ekonomiska och kulturella förbindelser lägger redan
en hämsko på regeringens hand lingsfrihet. De påverka också det
militära försvaret redan i nuläget. och denna påverkan kommer att
öka. när dc nu plane rade regionala ekonomiska samarbetsorganisati onerna börjat ve rka. Vi bör således riikna med en gradv is :::kecncle
förändrin g av vår framtida utrikespolitik.
Av mer omedelbart int resse iir cmc llcrticl vacl som skall bggas
i begreppet "starkt försvar". l och med Sve ri ges uppriktiga engage-
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mang i FN blir vår t enda mö jliga k rigsfall en aggress ion från en
storm akt, som kan blockera den inte rnationella säkerh etsorganisa-tionen. N u är ju det i första hand Önskade resul tatet av våra för svarsanst rängningar att ett påtänkt angrepp aldrig slw11 l?OII'71W ti11
utförande. D et finns tv å sätt a tt åstad komma den effekten: r /n tingen
kan man skapa ett in strum ent för vedergällning, som avsk räcke r en
ang ripa re av hi'msyn till fö ljdern a för honom själv, eller också kan
man skapa ett försvar, som kan u tkämpa ett krig och gö ra an ,; reppet
för dyrbart. A lte rnativet vedergiill ningsförsvar faller omede lb<t rt , de ls
därför att dess politiska verkningar är tv ivelaktiga. dels därtö r att
det går långt uta n fö r våra ekonomi ska resurser . .'-11/tså slw/1 1-'twt tolala försvar organiseras så, all det lwll gcnomfö?·a oclt ut l~ ä111 j>a ett
hig. Vår möjlighet att avs kräcka en angr ipare ii r att han l)edöm er
vårt totalförsvar ha denna egenskap . Att t ex fö rsöka bluffa R·e nom
en imponerand e dem onstration i ett ell er annat avseende li r in te
skrämma en stormakt.
Redan i detta sammanhang ],om me r d·ishussio ncn 0 111 atom va hen
in: E n meningsriktning som för sin a yttersta mål förtjänar r es1;eid
och stöd av alla medbo rgare, anser ju att atomvapen icke hör inför livas med det svenska försvaret. Men om de behövas för aH v:''t rt
för svar skall kunna fyl la sin uppgift ~i r diskussionen futil: det är
inte a tomvapnen, utan vår u trikespolitik som diskuteras. I nu läget
torde f Ö ett svenskt beslut att a nskaffa atomvapen sna ra re f6imja
atom vapenm otstån darnas ve rkliga mål, nämli gen att storm ak ten~a
komma öv erens om ett uni versell t förh ud.
Efte rsom vå rt tänkbara krigsfall gäller någon aggressiv sto rm akt,
hom m cr ett "starkt försvar" aldriy att bli tillri:ic!.:l-iyt star!~/ Vi måste·
så ledes gö ra en av·vi:ign'ing, sorn inte bara g~iller mell an el en stat liga
tota lfö rsva rsorgan isationen oc h öv ri ga samhii ll sfunktioner, utan ocks;-1
mell an och inom totalfö rsvarets oli ka g renar. Frågan ä r då d k r v il ken yc nerc/1 }'1'in cip en sådan avvägning ska ll göras . 1 debatten tahs
ofta om två teo reti skt motsatta principe1·, näm ligen "kraft sa mling till
det väsentliga" och " b a lanserat fö rs va r" . Fö r att avgöra v i lk en som
ii r rik tig måste tidsfaktorn tas med i beräkningen. En försva rso rga- .
ni sation tar min st ett decennium att hygga upp. D et iir så ledes iåfängt
att göra en långtidsplan på grund va l av ett kortsiktigt militii rpo liti skL
bedömande, och än mer att spekul e ra i någon speci ell angr eppsfo rm.
Tillv aro n av en expans iv sto rm a kt iir nog, och al la dess möjliga
hetvingelsemeto der måste beaktas . P rincipen för avvägning på lång
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;;ikt inom det totala försvaret blir då balans, så att elen politiska ledningen bli r lika motståndskraftig mot varje slag av hot. Begreppet balans innebär då icl~e att totalförsvarets eller det militära fö;- svarets
delar få li ka sto ra anslag, utan att resurserna fördelas så att förhållandet ·m ellan uppgifter och insats av m edel för att lösa dessa u.fJ :~
gifter blir lilw.
Sku lle man k raftsam la mot en ang reppsfor m å ratal i förv ~ig, blir
det i stäl let ang riparen som kan kraftsam la mot elen ej tillgodoseelda
svagare se kto rn i försvaret på veckor eller kortare tid . D et fin ns
emell ertid tv å fall , då man kan frångå principen om balans vid långsiktig mi li tä r plan läggning. Det ena är v id planering för anfallskrig.
Det and ra förekomm er vid försva rsall ianse r, då emellertid h ela all iansens sa mmanlagda försvar måste vara balan serat. Intet av dessa fa ll
~i r akt uellt för vår del.
Om vi nu skapat ett balan se rat totalförsvar, som ti ll försilk rar
regerin gen största möjliga handlingsfrihet, så blir det ändå o tillräcLigt för att ge garan ti mot an fa ll och för att garantera ett framgångs rikt fö rsvar. D et är b itte r sanning som vi måste acceptera. I fall
av ett storma ktsangrepp kan vi då givetvis väl ja en defensiv strategi
in abs urdum och försvara oss till dess att angriparen vunnit sitt
omedelbara strategiska mål. som ti ll exempel kan vara att besätta
vårt territorium ell er delar därav. Därefte r skulle kriget upphöra m':!r
ell er mindre av sig självt. - M en sätter vi målet så högt som atl
fö rsvara vår li vsform , våra demokra tiska institutioner, så gäller försvaret mer en materiell förstörels e, m er än svåra förl uster i männi skoliv, mer ii n vå rt territorium. Kriget slutar i så fall inte förrän vår
demo krati är återställd. Det förberedda totalförsvarets ot illräd:li~-;·a
styrk a måste då komp enseras m ed åtgärder på det utrik espolitiska
planet, med en rege ri ngens hand li ngs linj e vid hot om angrepp, vid
angrepp och vid eventuellt militärt n ederlag.
Här komm er frågan in , 0 111 ett fraiiitida l~rig blir hart eller långt.
Ingendera åsikten kan vara rätt ell er fel ; svaret måste vara: tiilräcll ligt långt. D etta inn ebär med andra ord att vårt totala fö rsva r skall
ha en såda n styrka och sammansättn ing, att det ger vår politiska ledn ing tid och möjli gh et att manövrera i all a faser före och under ett
krig. O m vår t totalförsvar inte bedömes ge en sådan effekt, så har
vå r regerin g inte täckning för sin utrikespolitik.
N u har det v eterligen aldrig f o rmulera ts någon målsättn ing fö r
vå r t totalförsvar, i varj e fa ll icke n ågo n som berör dess avvägning
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och dess använd ning så som det här förda resonemanget leder fram
till. Om en regeringsdekla ration, som konkret iserar vå ra utrikespoli tiska avsikter utöver FN -stadgans proee clur i fall av viipnacl konflik t,
bör vara offentli g ell er ej, kan diskuteras. lVIen en mål s~itt nin g för
vårt militiira försv il r, som talat· om hur långt kampen ska\1 fi., ras,
kan inte göra någon skada. Vå r totala styrka och våra svaghetn
måste på län gre sikt ändå förutsättas bli kiinda för en prcsumiiv
a ngripare. Det kan därför vara a v intresse att unelersöka om elen JW
gä llande mål sä ttningen fö r elen mil itä ra delen av tota lförsva ret ger
en bättre bild a v elen politiska ledningens avs ikter.
Det militära försvarets målsättning.
Målsättningen för vårt mil ibra försvar h armonierar i tidsmässigt
avseende med vår sta bil a utrikespo litik. Den nuvarande må l s;t~t
ningen gäller seelan 1948, och dess tillämpning h ar seelan dess enel ast .
ansetts behöva justeras med hänsyn till el en militärtekniska utvecklingen. I proposition n: r 206 till 1948 å rs riksdag form u lerad es denna
målsättnin g enligt fö lj ande (momentindelningen har tillagts här l :
" l. Ett svenskt fö rsvar måste var i stånd att ge uttryck åt {olkets
levande försvarsvilja .
2. Varje vapenför svensk, som icke hindras av andra för riksfö rsvaret v ikti ga uppgifter, hör sättas i stånd att i elen ena ell er
ilndra formen militärt deltaga i kamp en för landets sjii lvständ igh e1.
3. Krigsmakten i sin helh et bör vara så utbyggd att elen förndr
ge stö rsta möjliga eftertryck åt vårt fo lks vilj a att bevara l;ctn d <:'IS
hand lin gsfri het och avv isa varje kriinkning av dess integritet.
±. Försvarskrafterna höra , son1 försvarskommitten f ram hå Il i i, utformas så att en angripare i cl et längsta hindra s att få fast fot på
svensk mark och il tt ingen del av laneld behöver uppgivas ut·an segt
motstånd i olik a formeL V idare bör krigsmakten v;1 ra ski c:, acl all
möta överrum p l ing s försök, u Hö rd a mnl den mod erna in va siunste knikens resurser."
Salscnw n :r r och .'l ge r gru ndtanken f ii r hirsvarel s upp!)yggnad
och knyter an kri gsmakten till vår u trike spo litik oc h till del totala
försvaret. lJcl kan vissedig en anmärkas, att man inte får kl art besked
om vad som kräves av krigsmaklen i förhållande ti ll Öv r iga delar av totalfö rsvaret. Men !lalsen n :r 3 ger en utm ä rkt sammanfattning av vi lken effekt det militära försvaret skall ge. Den all männa målsäUningcn
ii r således komplett med dessa satser. Om något säges cbi·utövcr.
kan det förvänta s vara en fullstän dig översikt Över de st rategiska

kraven på krigsm aktens alla delar. ell er på all a försvarsfunktion er.
Satsen n :r 2 om elen vapenföre svenskens deltagand e i militärt
försvar är inte en lyclig. Språkli gt sett synes elen an tyda vad regeringen anser vara clet väsent li ga uttrycket för försvarsv iljan. I så
fall är elen disk utabel, eftersom en svensk medborgare tar på sig
ekonomiska och andra personliga offer i frecl och krig, som borde ha
nämnts. O m sa lsen enbart ta r sikte på att förhindra en upprepning av
de negativa erfarenheterna uncln beredskapsticlen av 30-talets s k katego riklyvn ing, borde elen som en organisato riskt viktig fråga · - m en
dock en detal j - ha givits en m indre framsk jutande plats. Men satsen
kan också tolkas som ett strategiskt direktiv. att kampen skall fortsättas med en militär motståndsrörelse efter en eventu ell ocku pation. I
så fall är el en ofullständig och borde ingå som en de l i ett uttalan de om
regeringens resurser och avsikter i fall vårt territorium blivit h elt
eller delvis ockuperat.
Satscn n :r 4 ger strategiska direktiv . Den defensiva inriktningen ii r
klar. I övrigt in nehåll er satsen en utveckling av grunde rn a i satserna ·
1 och 3 i vad gäller för sva r mot invasion . Vad som fo rdras av det
mil ibra försva ret mot andra angreppsfo rmer beröres icke med ett
enda orcl. Om försvaret skall duga mot en angripare , som hotar med
eller anviinder atomvapen lämnas också öppet.
De t samnwnfattandc intr:,>ckct av 1948 å r s må lsiittning för det m:
litiira försvar et är således att elen ~i r ojämn och ofullständig. I offensiv riktning s~itter elen en gräns, som stämm er mecl vår u trik espolitik,
i det a tt el en klargör krigsmaktens inriktning· mot strategisk defensiv. ·
Men i defensiv riktning slutar elen milibra målsättningen tidigare
iin den poli tiske! , vid försvar av vårt territorium i ställ et f~1r vå r
demok rati. l\llil n skymtar h ii r en opt imi st is k, ticl shesbmd 1Jeckimn ing
av a ngripa rc1\s resurser. Det fi )J-clallcr också som om tankegången
endast täcker clct inledande skedet av en v:ipnad konflikt.
Sa 111111 a n fattniny.
Fn återblick på elen senask tidens iörsvarsdehatt ger ett intryck
av att m ilib ra åsiktsbrytn in gar uppstått chidör att vissa gmncll äggancle
principer ej varit faststii.llcla på det poli tiska planet. Ett logiskt resonem ang om vårt behov av fö r svar mot hakgrund av vå r alliansfria
utrikespolitik och vår uppriktiga ansl utn ing till FN ge r fö ljande slutsatser : Vårt totala försvar skall syfta ti ll a tt förcbyc;ga kriy genom
att ha förmågan alt föra hig -tillräckli gt hinge för att ge regeringen
möjligh et att politiskt kompensera dess otillräckli ga styrka. Avväg-
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nin ge t~ mell a n och in om det totala försvarets grenar skall i långsik tig
planenng ge lik form ig balans mella n up pgifter och resurser.

Årsberättelse i skeppsbygger i och

_Vårt totala försvar ha r ingen o ffi ciell t utfo rmad målsättning, och
kngsmaktens målsättning iir ofu ll ständig. Detta fö rh åll and e med för
uppenbara risker:
Antingen ka n vi få ett sådant milibrt fö rsva r som målsättningen
bestä ll er. D etta inn ebär med andra ord, att om de po litiska di 1·ektiven
slu tar vid krigsutbrott. så länkas elen m ili tära plan eringen in på sam .
ma lin je. V i kan då få ett oba la nserat uppmarschfö rsva r, snm inte
tar hä nsyn till att kri g a ldrig står stilla, och som ti ll äm pa r ett slatiskt
områdestänkande av exakt samm a slag som låg bakom p lan eringen a v
Maginot-linj en i Frank rike fö r e andra världskriget;
Eller kan a ll t resonemang om målsättningen avb rclas som en f il osof isk strid om p åvens skägg, därför att vi har dugand e militärer
i ledn ingen . M en då riskerar man at t militärerna börjar laborera med
att kombinera utrikespolitiska hypotese r med inrikespolitiska mö jligheter. Den m ilitä ra ledningen får då en ställ ning som liknar ~l en finska
unel er andra vä rld skriget, och som fordrar en Man nerheim s po litiska
mognad i högsta ledningen. Om man h oppar över de poli tisk-strategiska direktiv en i långtidsplaneringen, tvingas också politikern a att ta
ställn in g till teknisk -ta kti ska f rågor, som inte ens militärern a själva
kan ge svaret på .
•Ä. ven om en demokratisk samhällsfo rm hör sätta en g rii ns i ör eld
militära infl ytandet på politiken, hindra r den in te försvaret ~tt -som ett " försäkringsbolag" blan d andra - sp rida upp lysning om sina
tjä nster till a llm änheten. Denna möjligh et ti ll upplysning her in te
bara användas för a tt sp rid a militä rtekni ska nyheter - utan också
för a tt bidra till lösand et av prin cip fr ågo r som kan bringa el en poli tiska kontroll en av vårt fö r sva r i h a rm oni med den moderna ti ll ämp··
n111 gen a v vå r konst itution.

rnaskinväsende
Av ledamoten CURT BORGENSTAM .

Inledning .

Föreliggande årsberättelse utnyttja r sta dga rn as föreskr ift i § 29
att el en må avhandl a endast en del av v etenskap sgrenen. D en de l som
utvalts är maskinan läggningar på moto rto rpedbåta r. Berä ttelsvn har
utsträckts att omfatta tidsperi oden frå n det svenska to rpec!lJ3tsvapnets uppbyggnad i början av andra värld skr iget, dels enär maskin tekniken p å detta område icke tidiga re behandlats in om sällskapet,
dels enär de tekniska utvecklings linj erna äro så intimt fö rbundn a med
varandra, att en behandling av ämnet inom en kortare tidrymd icke
skulle få sam ma värde . I huvudsak h a r enel ast det svenska motortorpedbåtsvapnet behandlats. Utv eckl ingen inom gasturbin- och moto rtekn ik en i andra länder h a r be rörts enelast i elen mån de utövat
avgörande inflytand e på elen svenska utveck lingen.

Motortorpedbåtens maskinteknik erbjuder, i jämfö relse med a nn an
örlogsmari n maskin teknik, synn erligen speciell a prob lem i väsentliga
a vseenclen, nämligen dels i fråga om el en lwnstnt kliva an passningen
mell an maskinanläggn ingens, prop ell erns och skrovets ege nskape r.
dels i fr åga om und erhåll och service vilka på grund av krwet på
ytterl igt låg vikt måste ske enli gt h elt andra p rincip er iin vad som
blivit vedertaget för tyngre fartygstype r. Vidare ä r äv en de problem,
som samman hänga med utvec klinq och tillverlwin.c; av c.xt remt hitl"a
maskintyper, av så speciell a rt att de ofta fö rbli vit oförståelda av de
insta nse r som kommit i beröring med moto rtorpeclbå tsvapnet.

5"pcciella f'r ublcnt av lw nslrnl.:tiv ar!.

För att kunna uppn å hög fa rt med r imlig motorstyrka måste lllindre
motortorpedbåtar i allmänhet utföras av s k "planande" typ varvid
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Bild 1.

För att u ppnå h ög relativ fart m åste man tillgripa skrovfo r mer av s k "planande" typ . Dessa ha en effektkurva
~01n har ett helt annat principiellt utseende än den vanliga s k "deplacementbåtens".

man ut nyttja r ck hydroclynamiska krafterna hos eld unel er bollc11
strömmande vattnet till att delvis lyfta skrovet ur vattnet vid fart.
Enefast härigenom kan skrovmotståndet hållas måttligt vicl hög;:c rela tivfarier. vilket emellertid sker på bekostnad av motstånc! scgcn~k:\··
pen1a vid låga och medelhöga farter. Vid vanliga deplacementbåtar
~i r skrovets motståndskurva i sto rt sett en 2 :a gracls-pa ra bel och effektkurvan en 3 :e grads-parabel. Vid planand e skrovformer får eme llert id dessa kurvor ett helt annat utseende . De ligger betyd ligt högre
inom det medelhöga fartområcl et, ofta så högt att det blir nödvändigt
att stuel era dem mycket noggrant mot bakgrund av motsvarande

Bild 2.
Erforderlig och tillgängli g effekt vid skrov av
deplacement typ.

kur vor Över til l g~inglig p ropellertryckkraft och motoreffekt. Vid elen
pl anande båten däremot, måste konstruktören noga ge akt på att
en viss marginal finnes mell an dessa kurvor och a tt denna iir ti llräckligt stor för att ge möj lighet att hål la uppe varvtal och fart även
vid ökn ingar i skrovmotståndet till fö ljd av t. ex. vind, sjö, beväxning, bottens kador etc. Vid en dep lacementbåt finnes alltid en riklig
marginal mellan kurvorna , vilket gör att något problem i detta av seende över huvud taget icke existerar.
Fartygets toppfart, resp maxima lvarvtalet b es t~immes av skärningspunk ten mellan dessa kurvor. En ringa förändring av ku rvornas läge
eller form influerar vid deplacem ent-skrov et enelast föga på toppfart
och varvtal, enär kurvorna skära varandra under en relativt stor vin kel. Denna vinkel är däremot liten vid el en planande båten och >öljakt-
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Jedbåt av mindre typ är c :a 2 kg per h k, medan motsvarande siffra
ett ångturbindriv et större krigsfartyg är c :a 15 kg per hk. M atsvarande siff ror räknat fö r hela fart yget ä r för torpedbåten c :a lO
ko· per hk och för t ex en kryssare c :a 100 kg per hk. Hiirav fö lj er
a~t man vid motortorpedbåten måste använda sig av en maskinteknik
som i prestandahänseende ~ir betydligt hårdare pressad. De mask intyper som kommer till användning blir därigenom så komplicerade
och fordra en sådan noggrannhet, fa ckkännedom och specialutrustning för sitt und erhå ll , att detta helt måste baseras på utbytcssysicm .
De trånga inbyggnadsförhåll and ena ombord omöjl iggö r också ut förande av större ingrepp i maskinanläggnin gen. Då torpedbåtsvapnet fö rst
började uppbyggas i vå r marin i bö rjan av 1940-talet var serv ice genom utbyte ett h elt okänt begrepp inom marinen. Som fö reb il d f ick
man därför taga motsva rande underh å ll ssystem inom flygt eknik en.
U neler en my cket lång fö ljd av år mötte dock dessa tankegång·ar synnerligen ringa fö rståelse bland marinens personal och dess organ isationer. Sedermera har de emell ertid börjat till ämpas på en m~n gfa l d
andra marintekniska områden, t ex inom teletekniken och n um era
även inom tyngre maskinteknik . D etta har framtvingats dels genom
materielens t illtagande komplex itet, dels genom personalu tv ecklingen,
som gjort det allt svårare att ombord medföra den högt kvali ficerade
personal som erfordras för underhållsarbetet. D e serviceproblem som
torpedbåtsvapnet tidigare haft att kämpa med , utbyggnad a v reservdelsförråcl, uppläggning a v förråclsorganisation, rationalisering av bytesförfarancl en etc, har därför numera börjat bli brännand e även på
andra håll inom marin en. F ör torpedbåtsvapnets del är detta så t i Il vida glädjande som fö r ståelsen för dessa problem och dera s livsviktiga betydelse för vapnets funkt ion nu mera har börjat spridas i vidare
kretsar. Vid utformnin gen av fa rtyget och dess maskinanläggning är
det också nödvändigt att taga hänsyn till att unelerhåll et skall kunna
base ras på ett dylikt utbytessystem genom anordning av demonter ·
bara luckor i däck, lyftanordningar etc. Dessa synp unkter har stund om
förbisetts av konstruktö rer med mer konventi onellt tänkande, vilk a
haft tyngre övervattensfartyg som förebild .
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Bild 3.

Erforderlig och tillgäng·Jig effekt vid skrov av
planande typ (stegb åt).

!igen komm er toppfa rt och varvtal att påverkas .at:senlig: n: cbn :w
små förändr ingar i kurvornas lägen, t ex till .folj cl av .~a11 erand e
egenskaper hos propellra r, skrovets bottenyta, vmcl och. SJO. etc.
Härav framgår att en noggrann avstämning av maskmenets, . pro ·
pell ern s och skrovets egenskaper är a v mycket större betydelse v1d en
moto rtorpedbåt av pl anande typ än vid större fartyg av normaltyp.
Ett ytterst intimt sama rbete mell an specialist::r på ~ydro?y namtk,
propdler- och maskinteknik ~ir sålunda en for~t sattnmg fo r fram gångsrik konst ruktion och drift av motortorpedbatar.
Speciella. frob lem i samband m ed motorservice.

Efter som motorto rpedbåten har mycket hög relat iv fart ~ord~·as
också en mycket hög effekt och en låg specifik vikt .hos maskmenet .
Som exempel kan nämnas att den specifika maskmv1 kten fö r l'n tor-

Speciella problem i samband med utveckling och tillverlm~n:? a<;
torpedbåt smasl~inerier.

Som ovan nämnts leder de hå rda kraven på låg vikt til l ansen li g
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komplexitet och fordrar en utomordentlig omsorg vid utformningen
av maskineriets alla detaljer. Det har i praktiken visat sig att elen
enda meto d som kan resultera i driftsäkerhet hos ett komplicerat lättmaskineri är systematisk bearbetning av drifterfarenheter från ett
stort antal enheter i drift. Detta erfarenhetsunderlag har ståt1 till
förfogande inom flyg-tekniken i betydligt högre grad än inom marintekniken, som tyviirr ailtil\ måste röra sig med brre antal enheter.
Av detta skäl har det visat sig att praktiskt taget alla framgångs;·ika
typer av torpedbMsmaskinerier uppvisa mer eller mindre utpräglad
sbktskap mecl motsvarande flygmotorer. De försök som tid efter
annan har gjorts alt utveckla speciella maskintyper enbart för torpcdl;åtsbruk har i de flesta fall slagit sl int antingen av tekniska eller av
ekonomi ska skäl. Vid utveckling av torpedbåtsmaskinerier på grundval av drifterfarenheter fordras systematisering av arbetet. Såväl c1enna systematisering som det ovannämnda utbytessystemet för unclerhåll fordrar en striing standardisering. Utvecklingen kan därfijr icke
ske genom succ~ssi va iindringar utan nya typer och mo c\ i fierin~·a r hör
endast införas då stora vinster kan göras, och hör clå ske geJ'Olll radikala typändringar
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M u liner för torpedbåtar av mindre t:,1jJ.

De fyra första svenska motortorpedbåtarna anskaffades i början
av 1920-talet, två från Ltalien och två från England, i bägge fallen
begagnade båtar a v de typer som byggts uneler kriget. De bägge i ta lienska båta ma fick n :r 1 och :2 , de b~igge brittiska n :r 3 och 4. De
sistn~imncla var konstruerade och byggda av firman Thon~ycroft som
hörde till pionjärerna på torpedbåtsområclet. Dessa båtar hade .:::a 11
tons ci eplacement och var bestyckade med två 45 cm torpeder Dc
brittiska var försedela mecl vardera två 350 hk bensinmotorer av
Thornyerafts egen typ och presterad e en fart av c :a 35 knop. De
italienska båtarna hade två Isatta Fraschini-motorer som huvudmaskineri , samt ,dessutom ett elektriskt maskineri för lågfart, drivet av
tunga batterier. Man vi ll e h;irigenom ernå tyst gång för att hittare
kunna företaga överraskande anfall. Till följd av sitt tunga maskineri presterade dc italienska båtarna enelast c :a 26 knops fart.
Dessa fyra båtar var i drift till slutet av 1920-talet, men erfarenheterna synas ha varit tämligen nedslående. Framförallt samman-
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Bild 5.
Torpedbåten T 3 på provtur hos Vasper Ltd i Eng land hösten 1939.
Maskineri : Två 1150 hk Isatta Fraschini-motorer.

hängde detta sannolikt mccl alt man då ~~ke var iört.rogen med ocle~1
avance rade maskinteknik som kr~ivdes tor handh ava ndet av batår nas lätta motorer. Man f örfogade ej heller över cl e verht~ds-_ och
serviceresurser som skull e varit erforderliga för att få masbnc n erna
att ftmo·era driftsäkert.
.
D et blev d~irför ett sti ll estånd i utvecklingen ända fra m tdl s lu ~ct
av 1930-ta let, då studiekommitteer uts~indes för att inhämta dc utbndska erfarenheterna på torpedbåtsområclet. r:etta re:ulteoradc 1 en
heställnino· j Eno-\ancl omfaltande fyra torpedbatar, tva fran Power
R oat c0 ;ch två "'från V os per Ltd, Storbritanniens bägge ledande varv
på området. Dessa båttyper hade ett dep lacement av c :a '24 ton oc}1
huvudbestyckningen utgjordes av två -±!i cm torpedtuber. Vosper-batarn a försågs med två italienska Tsofta Frasclnm-motorc r typ l F 183,
om vardera 1150 hk, en motortyp som introducerats i England a;
V os p er. De bägge Power- håtarna i örsågs däremo t med varelera tv a

marinkonve r terad e flygmoto rer, 1.yp Rolls Royce "111 er/in" på 1000 hk.
Ombyggnaden till marinmotor utfö rdes av Power Boat Co och
motorn f ick i detta utförande typ h e n~im n i ngcn "Mari ne Me rl in". :
motsats till denna var I satta Fraschi n i-moto rn frå n börj an konstruerad
som marinmotor. I samband m ed köpet av dessa fyra båtar uppstod
inom marinen och ä ven i pressen en livli g polemik angåend e fö rdelar
resp nackdelar .hos marin- och flygmoto r er fö r torpedbåtsbruk I själva verket var ~ivcn Isatta Fraschini-motorn en nära slä kting ti ll firmans motsvarand e flygmotorer, ehuru med större cyli nder vo lym och
delvis modifierad utformnin g . Dc bägge motortyperna var så lunda
i f råga om prestanda och drift egenskaper av i sto rt sett li kv~ircl ig typ,
ehu r u Rolls Roycc-motorn var något lättare och hårdare belastad.
Det var denna motor som anv:incl es i de vä l k~in cl a Sp it fi re-jaktplanen ,
som kom att spela en avgörande roll i luftstr iderna över ! ~ng lancl
som ma ren 19-:1:0. På g rund av flygvapnets sto ra eft erfrågan på .Rolls
Royce "Merlin" -motorer måste brittiska marin en avstå fr ån cknsamma. Då till förs eln av l sotta F ra schin i-motorer samtidigt avsk<:n-s genom I tali ens i nt r~icl c i h ·iget, stod det br ittiska torped båtsvapn et utan
lämp lig kraftkälla, tills Pow er Boat Co's ch ef, Hubert Scott-Paine,
lyckades animera el en amerikanska fi rman Pac kare! att bygga en lätt
to rpedbåtsmotor.
De två Power-båtarna sku lle ha fått n :r T :l och T :J, men de beslagstogs vid krigsutbrottet a v brittiska marinen och blev sålun da
aldri g levererade . Däremot levererades Vosper-båta rn a, n :r T 3 och
T .j_ i september ] 939.
A r ] 9-:l-0 anskaiiades fyra begagnade torpedbåtar från Itali en . Dessa hade c :a 18 tons deplacement och var bestyc kad e med två -±G cm
torpeder. De var konstruerade a v B aglietto och var förh ållandevi s
snabba med en toppfart a v c :a --1:7 knop och ett maskineri bestående
av två Isatta Fraschini-motorer typ JF ] 81 resp 183 med en effekt
av 1000 resp llGO h k. Liksom på Vasper-båtarna saknad es backslag
på dc italienska båtarnas huvuclm otorcr. För manövrering och lån g·sam gäng användes i stället två små bensinmotorer med backslag, på
de brittiska bå tarna Fo rd VS och på de italienska fabrikat Ca rraro .
De fyt·a itali enska båtarna fick n :r T 11 - T 14.
På grundva l av de praktiska edarenbeterna från dessa sex båtar
uppdrogs planer för nybyggnad in om landet. Detta skedde samtidigt
med det pågående samarbetet mecl Italien beträffande projektering
av k ryssare, och det var av detta skäl naturli gt att elen svenska ut-
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itali enskt unde rlag. Proje kveckl ingen i hög grad kom att baser as på
uppg jorde s av Bagli etto,
ten till de först a svens kbyg gda torpe dbåta rna
sig nära till de italie n ska
och i fråga om sin ulfor mnin g anslö t de
av s vetsa t stål, enlig t ett
föreb ildern a. Skro ven bygg des emel lertid
väl de italie nska s0m de
italie nskt paten t (Rera rdine llo ) meda n så
Som moto r va lel es Tsotta
britti skby ggda båtar na hade skrov a v tr~i.
som förut intro duce rats.
Frasc hinis typ l F 183, sålun da samm a typ
ums Varv i 1\!Ialmu och
De fyra först a båtar na byggeles av Kock
nt av c :a 22 ton och en
f ick n :r T 16-1 8. Dc hade ett depla ceme
en ~O mm A kan. _F?.rtc n
besty cknin g av 2 st 45 cm torpe der samt
nu längd måtte t. 1 3 och
var c :a 45 knop . Som typbe teckn ing inför des
1-! 17111 mtb och de svens kT 4 ben~imncles sålund a 18,3 m mtb, T 11_.
bygg da T 15-J 8 18,7 m mtb .
de 10
tor
otor
ardm
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Den moto rtyp, lF 183, som så lunda blev
3 cymed
otor
radm
ig
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ut fo rm ade direk t i cylin derto ppen och cylin
kylka naler , inl opps- och
decke l av gjute n lättm etall som inneh å ll er
två inlop ps: och två
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sål
avlop pskan aler. Vent ilern a äro dubb la,
erade pa elL vevmont
är
derna
avga svent iler per cy linde r. Cylin derra
varel era mata nde
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sa
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hus av _g-juten hittm etalL Moto rn har
licera d utfor mkomp
gen
tiimli
av
t re cylin drar via ett inlop pssys tem
vrera d lame llmanö
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en
ten
ning . Till moto rns akter kant ~ir anslu
chmo torn.
mars
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l
viixe
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reduk
koppli ng och en halv autom atisk
ngen sker
Kylm
r.
arate
etapp
magn
två
Moto rn h ar clubb elbnd ning från
i de synn erlig en tunn~
med färsk vatte n för att undv ika avros tning
kylar e, och likaså finrskild
sä
en
i
kyles
kylm antla rna. Färsk vattn et
0 hk vid 2000 r / m och har
nes en separ at olj ekyla re. Moto rn ger J J :3
en vikt av c :a 1±50 kg.
kbyg gda mtb stötte tm ~~r
Ansk affni ngen av moto rer till cle svens
Ha lien inträ tt __ som kngt o-.
krige t på myck et stora svåri ghete r seelan
myck en mocla och stor
rancle natio n och det var enelast tack vare
e geno m föras och el r iften
impr ovisa tions förm åga som prov turer kund
uvud taget kunJ c kom: na
hålla s igång plane nligt. Att lever anser överh
del att ttllsk nva de lllSatser
till stånd uneler brinn ande krig var till stor
nt, Dir Prosp ero Giat: fersom gjord es av lsotta Frasc hinis repre senta
berg. På grun d av :,van gnu·i och denn es svensldöclcla maka , f Sved
lera lever anser na gick dir
heter na att uneler rådan de förhå llanc ien likvie

Bild 6
ardm otor för de äldre torpe dbåts Isatta Frasc hini typ IF 183 blev stand
(Bagl ietts T 11- 14) och 18,7 m
typer na 18,3 m (Vesp er T 3,4.) 17 m
hk v id 2000 r / m .
(sven skbyg gda T 15- 18). Effek t 1150

krige t hade han sålun da
Gian ferra ri perso nlige n i gocl hiirfö L Filer
en, vars utbet alnin g
marin
ka
ett ansen ligt tillgo doha vand e hos svens
ndlin gar med vaförha
e
cklad
inve
seelermera h;ivc l e långv ari ga och
et.
lutak ontor
även servi ce och rcscr uKrig såren s lever anssv årigh eter drabb ade
börja n unde r ~vnner
en
till
e
skedd
dclsf örsör fn in.r;. Servi cearb etet
arbyh amne n vilke t uppligen prim itiva form er i ett skjul i H amm
låtits av Gene ra l Moto rs.
heten måst e org;m iDet bl ev snart uppe nbart att servi cever ksam
licen stillv erkni ng :1v moseras i veder hi-ift igare fom1er. f.<:n inhem sk
för att tillgo dose moto rtorer blev också ett myck et stark t önsk emål
-o-naclen av torl)e det för den unel er krige t plane rade stora utbyobb
o
1behov
på en någo t först orad
)~tsvapncl. Denn a utbyg gnad tog närm ast sikte
der. För denn a sku lle
batty p. som kund e mccl iöra två .)3 cm torpe
erfor dra s tre moto rer av typ JF 183.
eme llerti d börja t expe r il-:los l sotta Frasc hini i :.'llibno hade man
a~· dcn11a moto r, som i det
ment era med en lwmp rcsso rnwta d uppia ya
Ur denn a räkna de man
nya ut föran det fick benäm nin gen l F lfl-J..
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HUVUDMOTOR If 184
TVÄRSEKTION

Bild 7.
Isatta Fraschini torpedbåtsmoto r typ 184 på 1500 hk. Standardrhotor
för samtliga typ er av mindre motortorpedbåtar.

m ed att kunna uttaga 1500 hk vid 2200 r / m. Hiirigenom l;lev det
möj li gt att i stället basera det nya båtprojektet på användning av tv,;l
motorer av denna nya typ. Två av exper imen tm otorerna s~indes till
Sverige och installerades på försök i T J-.1.. Provtursresultaten föreföll
visser li gen föga övertygande men då li censfö rhandlingar upptogs med
Jsotta Fraschini baserades dessa likväl på tillverknmg av elen n.Y:t
motortypen. sannolikt med tanke på dess Överlägsna prestanda. DeL
träffad e licensavtalet överliits år 19-1-2 till A B Atlas Diesel. som åtog
sig ti ll verkningen och anskaffade den erforderliga maskinparken.
verktyg, f ixturer etc härför. Denna verktygsanskaffning blev synnerlio·en omfattande. del s enii r man vid denna tidpunkt syftade till en
n~ycket stor produktionsvolym, dels enär man man med hänsyn till
Sve riges industriella st r u k tu r, brist på arbetskraft etc måste t; lbmpa
mask intill verkning i betyd li gt större omfattning. Trots alt firman
rsotta Frasc hini v at· mycket stor med en a rbetsstyrka av c ::1. 5000

GENOM

CYLINDRAR

Bild 8,
Motor typ IF 184. Tvärsektion

man och had e en ansenlig produktionsvolym, anvä ndes där handarbete i mycket större omfattning, bl a en~ir man där kunde räkna med
en högt kvali ficeracl och synnerligen erfaren arhelarstam, vars krav p~t
löner och levnadsstandard icke heller på långt när motsvarade sveesb.
förhållanden.
Att valet föll på A B Atlas Diesel för licenstillverkningen berodde
närm ast på att flygmolo rin clustri en, som elj es t av tekniska sk~d bord e
legat bättre till, vid denna tidpunkt var helt engagerad med fl ygmotortillv erkning. Vidare hade marinen sedan gammalt goda kon~a ktet
med AB Atlas Diesel ifråga om utveckling och tillverkning av tyngre
dieselmotorer. l\lf ed tanke på att Isotta Fraschinis lätta bens inmvtor
innebar ett helt nytt gebit för f irm an, projekterade Atlas Diesel emel lertid samtidigt en hitt dieselm oto r L19D av motkolvstyp, som avsågs
få en effekt av HiOO hk vid 2300 r / m. D enna synes från början ha
varit av sedel som ett alternativ till lsot.ta Fraschinimotorn, m en dess
utveckling kom senare att iniänkas i helt andra banor. Avtal nm ut·veckling av denna lätta dieselmotor tr;iffades 1942.

L<.:veransen a v ck svensk l>yggcla lsolla l·'raschini -mulorern a bi e v ansenligt förd röjel till följd av en mångfald svå righeter av teknisk och
<.:konomi sk a rt. Råmateri eltill gångarna var knappa och den y tterst
hetyde lseiul la fl ygmotortillve rkning<.:n tog leJonparten hä rav. Un clerkv e rantö rerna s åtaganden kund<.: i fl era fall ej fullföljas på g run d
a v drasti ska åtgärder från myndighete rnas sida etc . Den första svensktillverkad e mo torn kom i själva verket ej fram förr än 1944. För att
möta behovet importerade s diirfö r de 16 första moto rern a a v den
n ya typen från Itali en.
D en nya motortypen visa de sig snart va ra ilehäftad m <.: cl ett par
betiinkli ga kon strukti va svagheter. Ma rschmo torväxeln var för klent
dim ensione rad för det hög re varvtal et, och centrifuga lpåkänninga rn r1
åstadkom bräckage på dess mot vikter. E hu r u fö rstärkningar ir>byggcles blev det nödvändigt att minska varvtal et ti ll 2000 r / m, och ta ut
den höga effekten , J 500 hk, vi el detta higre va r vtal, genom ökning av
kompresso rernas diameter. Härigenom h ö j des motorns med<:! tryck ,
så att elen bl ev något kä nsligare för bränslets oktan -tal dock ej mer
besväran de än att man kund e bibehå lla el en t idigare bränslekvali len
med oktantalet 87. (Sed ermera infördes av standardskä l fl ygbensin
m ed oktantalet 100/ 130 för att få enhet ligh et m ed fl ygvapn ets brän slenorm er ) .
Kraftöverfö ringen till komp resso rerna. som roterad e med ett varvta l av 18000 r / m, var för siktigtvis u tförd elastisk med tunna, långa ,
tors i onsfj~id r ande d rivaxlar. Detta visad e sig li kv ;il e j tillfy ll est, och
drivax larn a havererade efter kort drifttid . Ko nsulterande svä1.1g ·
ningsexperte r, ville till en börj an hän föra detta till torsionskritiska
varvtal, men huvudorsaken v isa de sig vara ojämn gång vid låga varvta l, vi lket man alltid måste räkna med vicl en btt moto r med så stor
cyl ind ervo lym ( G7 liter) som det här var f rågan om . Problemet löste,
cbrför genom a tt en slirk opp ling inbyggdes i kra ftö ve rförin gen ("Gyros "- kopplingen ). vilken fr ikopplade kompresso rerna vi el !åga v<tnt'll
och därefte r suc cess ivt sli rade in dem ti ll fu ll t ing repp vid högre va rvta l. De b ta havnierna på kr a itöverföring en ha el e fö r u t uneler en l:'mg
per iod nöclväncliggjorl atl motorer och båtar k·ö rcles ulan lillk npp!arL·
kompress01·e r .
Detta prob lem fick sin lekn is ka lösning först under åren 19-±G- -±G
och "Gy ros"-kopplin garna ku nde success ivt börj a inbyggas på mo torerna. Försl därefte r kund e sålunda den nya båttypen uppnå sina
avseelda prestanda, och bl ev den snabbaste båttyp som var it i drift i

Bild 9.

Kompressord rivningen p å I satta Fraschini-mo tor t yp IF 184 . D e tidi gene
svåra vibrationspro blemen i kraftöverfön ngc n löstes genom införande av
"gyros" s lirkopplingar .

svenska mr1rinen. Denna Len~imndes 20 m lorpeclbåt och fick ett cl<.:placement av 27 to n med en bestyckning r1v två ;)3 cm torpedtuber
och en 20 mm akan. Av denna typ byggrles Il exempbr. T :2l-.'J1.
Sedan kompresso rproblemet fått en till ireclsslii lland e teknisk lösning, och typ IF 1 8-~ så lund a kunde hetraklas som tillriickligl driftsäker, ombyggd es successivt dc befintliga motorerna av den äldre
typen f F J R3 till identitet med el et nya utförr1ndel. J)essa omhyggna cler skedde i samhand med dc reg-elbundna öve rsynern a i verkstad
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Bild 10.
20-metersbå tarna var av italiensk konstruldian (Bagliette) och byggdes
av Kockums varv 1942- 43. De försågs med två 1500 hk Isatta Fraschinimotorer, och var de snabbaste båtar som varit i tjänst i marinen.

och kund e därigenom genomföras t ill r imliga kost nade r. Motortype11
IF 18± bl ev så lunda stand a rdmotor för de svenska torpedbåtarn a av
mindre typer. s tand ardi serin gen h ar genomförts så fu llständigt ·att
samt liga motorn passa r icke blott i samtli ga båta r utan ~iv e n i samtlig a
båttyper. Dessutom iir motorerna så id enti skt lik a att a ll a delar J.MSsa
jJå alla motorer.
1-Järigenom har und erh åll et kunn at baseras på utb)'fcss:ystc ;n c·fic-r
viss gångtid. som t ill en börj an var 12:5 timmar men som num era genom successiv a detalj fö rbättrin ga r kunnat ökas till det dubbla.
Samma motor typ tillämpades även då den första svenska konstruktion en :23 m f or jJedbät, bör j a el e framtagas ] 9.J. 7-50. D enna måst e
byggas stö rre iin el en tid igare 20 m typen, på grundval a v ett mili b rt
önskemål att m edföra dels en radaranläggn ing, de ls en 40 mm a kan.

Bild 11
T 32, den första mindre torp ed bå t en av svensk konstruktion, 23-met erstyp en , m ed tre 1500 hk Isatta Fraschini -mo t orer

och dess dep lacement blev ca -W ton. Den fö rsta seri en av denna
typ fick sk rov med stegbotten form och för sågs med tre moto rer typ
IF 184. I elen första ser ien på l O bå tar. T 32- -±1 , utfördes emellertid
elen sista m ed s k V- botten , vi lket medförde biittre sjöduglig het och
gynnsammar e belastn in gsförhå ll anden fö r motorern a, med uppoffrand; av några knops toppfa rt. Se de rm e ra har ytte rliga re en s·~ rie på
15 batar byggts av samm a typ, T -U - 56, fo rtfa rand e med utnvttiand e
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ni ska svårigh ete rn a torde ha blivit större iin man rä knat nv ·d. va r
Atlas Diesel eft er kri get föga intresserad av en for t s~i.t tning av 11 ) '
ilyggnadcn. Serv icearbetet fo rtgick emell ertid hos f irm an med t ~lo n
sett gott resultat. och en viss reservdelst ill verkning kunde for tsiilt:t
inom landet med anli tand e av Atbs Diesels und erleve rantö rer. Stör n ·
och mer komplicerade reserv dela r ble v man likv äl hiinvisacl ti ll al ,
impo rtera. S itu at ionen försvårades ytterl igare genom tve nn e in du sl r i
c lb förändringar som fick djupgåend e verkan :
An At las Diesel överlät 19+9 sin moto r tillverkning till ::.JOHAn 1
Trollh iittan, va rs verkstadstekni ska utru stning e j all s var lämpa d fö r
lätta motorer. Eftersom reservdelsti ll verkningen hos AH Atla'> Di esel
redan av andra skäl upph ö rt, spelade detta fö r reservdelsfö rsörjn ingen
ej så stor roll. Däremot bort föll den service som A tl as D iesel t icli gan
lämnat genom att ställa s in ink öpsorgan isation, sitt r itkon tor ocl
Öv riga res u r ser till förfogande. U ppg ifterna f ick nu övertagas a '
vederbörand e marina myndi ghete r varvid reservdelsförsö rjningen för
svå rades på g rund av bl a täta omorgan isatione r av anskaff ningsför
fa rand et, öv erbelastnin g av inköpsorgan en etc.
Isatta Fraschini trädde 1949 i likv idation på g rund av interna oro
ligh eter av politisk och ekonomisk a rt. T denna situati on, utan reserv
delstill ve rkare va re sig i Sve ri ge ell er i Itali en kund e det s·;ensht
to rped bå tsvapnets daga r a nses räk nade. Hur allvarsamt läget va r
stod emellertid säke rli gen ej klart för marinens ledning, då 1 eserv
delsfö rsö rjningens li vsv iktiga betydelse och de inhemska r es ursern a ~
begränsnin g icke kunnat inses utanför elen trånga krets av motortek
niker som hade direkt och dagli g kontakt med problemen.
Att hoppas på sådana social a och indu striell a förändringar inom
landet som åte r skull e mö jliggöra tillverkning av hög kl assiga maskin
dela r i små serier , syntes him ligen frukt löst. S ku l! e någon l ösnin ~:
erh ållas . var den san noli kt att vänta från itali enskt håll.
Så bl ev också fall et. Vid ett besök som förf avlade i Ttali en l ~:)( ;
konstaterades. att v issa mö jlig heter fann s att åte rupp v~i cka elen marin
motorteknisk a delen av J sotta Fraschin is ve rksamh et (f irman ha<i L
tidigare även byggt lastbil ar. bussar m m ) . På grundval av svensk,
marinens reservdelsbehov bildades sålund a i Ttalien firman Cos!ru:::iotl t'
Revision c M o lori ( CRM ) som övertog till verkningen a v Tsott ,l
·Fraschinis marinmoto r, va rjäm te dess ledand e personal och eliten
av dess gaml a arbeta rstam , sammanlagt c :a 150 personer. an~tä ll cl e ~
av den nya firman. CRM för hyrde lokale r i I sotta Fraschinis öv er

aivna fabrikskomplex och igå ngsatte arbetet m ed en entusiasm som
i hög grad kompen serade de verkstadsteknis ka svårigheterna. Firman
har seelermera etablera t sig i en nybyggd verkstad i Caste llanza utanför Milano dä r f n såvä l ti ll verkning som experiment och utvecklingsarbete på motortypen har fortsa tt med sto r fr amgång.
Seclan 1953 pågår i denna firmas r egi experimentarbe te med en
ny ve rsion av motorn, tills vidare benämnd CRM 185. Denna har
dire ktinsp1'Utning av bränslet i stä ll et för det tidigare fö rgasarsys temet, samt hyd rauliskt manövrerat backs lag . Direktinsprutni ns·en hC~r
hittills r esulterat i en effektökning till 1800 hk v id 2200 r/ m . 1-lräu::: leförbrukningen har kunnat ytte rliga re s~inkas till ca 200 g/ hkh
från tidigare ca 21!) g / hkh , redan detta ett synnerli gen lågt värde
fö r en bensinmotor.
[ sambandm ed detta utvecklingsarbe te har även motorns me b~nioka
komponenter förs tärkts. Sålunda har vevaxeln utförts med s k integrala motvikter i s t ~i. ll et för fastbultade motv ikter, varigena rn r isken för hav erier på motvi kterna vid övervarvtal har eli m inerat s. Samtidigt har vevaxeln utförts styvare för att minska risken för t ors ionssom
svängningar vie\ högre varvta l. D et är främst dessa förbättrino·ar
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dessa emellert id även ökar säkerhetsmargi naien för elen befintliga
standardmotort ypen I F 184, inbygges nu successivt det förstärkta utfö rand et även för befintliga motorer i samband m ed sto r översyn i
verkstad. Man har därför an ledning att förv änta att gångticleE mellan
översynerna nu skall kunnas ökas väsentligt. sannoli kt till ca -:J 00-500
t immar, sålunda en fy rdubbling j ~imfört med förhå ll andena lD4:J.
Härigen om komm er g ivetv is kostnadema fö r unel erh å llet att väsentiigt
kunna m inskas.
. Som ett nästa steg i utveck li ngen a rbetar man även på en modifienng av bränsleinsprutn ings-systemet, så att bränslet insp rutas direk t
t cylindrarna, icke i kompressorerna s centrum, så som på typ CR.M
185. Genom denna ut veckling, som sker i for m av sama rbete mellan
~RM och elen tyska firma n Bosch, vilket inletts genom svenska ma n.nens förmeclling, kan man till försä kra abso lut j ämn bränsleförclel nmg mell an cy lindra rna, v ilket elj est ~ir ett syn nerligen besvärligt
problem vid en mångcylindrig m otor med sa komplice rat inloppssystem . som det här är frågan om. Direkt in spru tningen enligt detta
sr,stem kan också komma att göra motorn betyd ligt mindre kän sli g
for briins lets oktantal. För niirvarancle anvii.ncles som stan dard f lyg-
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bensin med ett oktantal av J00/ 130. L~ tt starkt iinskcmål vore giv etvi s
att kunna köra motorn på normal handelsbensin , eft ersom flygben
sin en i framt icl en kan bli mindre tillgänglig, i el en mån reaktion s
motore r och gasturbin er ersiitta kolvmotorerna iiven för civil lu ft
fart . Försök har g jorts med handelshensin i befintlig motor typ Tl ·
184. Effekten måste därvidmin skas till c :a JlOO hk för att undvi k;
bind n ing s knackningar.
Seclan försöken med de nya motortyperna i bromsbänk giv it posi
tivt resultat har desa mma på försök inbyggts i torpedbåtar och praJ..
tiska prov till sjöss pågår för närvarande. Om el en avseelda effekt
öh1 ingen från 1500 till 1800 hk kan rea li seras, beräknas detta m e•l
föra en fartökning av ca 3 knop.

Jl. l otorer j'ö1' torp edb åtar av större ly f'
Parallell t med denna utv ec kling av mindre moto rtorpedhMar ocl
deras mask inerie1·, ha r ii ven en större torpedbåtstyp byggts l k nn ;
framkom på basis av ett Önskemål att e rhålla en torpedbåtstyp mc <t
så god sjöduglighet att elen kunde samoperera med krysse1. ma ucl'
in gå som torpedbärare i operationsgrupperna . Man sy ftade diirvi c
till en båt som skulle bli mindre beroend e av baser än elen lilla torp eclbåtstypen. Med de uppställd a krav en på fart och bestyckning vi sade det sig att denn a typ sku lle erforcia ett maskineri med en effek;
av ca 9000 hk. N ågon läm plig maskintyp fanns vid denna tidpun!;
(1942- 43 ) icke ti llgängli g inom land et. Inom elen tyska marin E!
had e man visserligen använt en hitt snabbgåend e dieselmotor, fabri
kat Daimler-Henz, vilken närma st utv ecklats som en marin npplaga
av de tidiga re lu ftskeppsmotorerna, men denn a motor var av p oli tiska skäl då ej tillgänglig.
Anv~i ndning av ångtu rbinm askineri unel ersöktes även men det !Jefanns omöj ligt att p å denna viig komm a fram till tillräckligt tig v ik t
och låg bränsleförbrukning.
Ett helt nytt maskin eri måste därför utveckl as om proj ektet skull <
kunna reali se ras. Ett projekt ti ll en gasturbina nläggnin g på ~X+50t
hk utfördes av / lE Ljungströ111 s Å ngturbin. Tillverkningen ;J.V cletr;t
maskin eri planerades ske vid dc Lavals Ångturbin AB och kontrak t
rörande instrumenttillverkni ngen trä ffa des av marinför v~iltPit:gen
1943. För att uppnå någo rlund a acceptabel bränsleförbrukn ing h a el <
man avsett a tt använda dubbla kompressorer m ed mellank y l ar~ salll l
förbränning i två steg och clubbi a turbiner. Likaså avsågs värmeväx -

]are användas för tillv a ratagande av el vgasernas värme. BränslefiirIJrukning~n b e räkn a~es till c :a 300 g j lll-;:h v id f ull belas tning. Projektet ennracl e 1 manga avseenelen om elen gasturbin typ ](!VI 60
som några år senare börjad e utveckl as av Roll s Royc e i Eno-land
och färdigställeles 1953. M ed k~innedom om dc stora utved:Gnas kostnacler och det experim enta rbete som måste n edläggas av R~ll s
Royce innar: man kom ham till en driftduglig maskin , var givetvis
de förhoppnmgar ma n knöt till denna lösning på torpedbåten~ maskinproblem tämligen optim istiska. Sederm era skulle det också visa sio·
att denna utvecklings linj e utgjorde en teknisk återvä ncl sg r'i• 1 d,
elen har h ell er icke lett till n ågon efterföljd i brittiska marinl:'ll.
Som tidigare nämnts experimenterade AB Atlas Diesel samtidigt
med en lätt snabbgående dieselmotor av motkol vs typ (L J 9 H) m ed
en effekt av 1500 hk vid 2300 r / m och en proj ekterad vikt av ca
1,7 kg/ hk ) . D enn a betraktades ~i ven som ett hin k hart
2500 kg (
lösning av elen stora torpedbåtens maskinproblem. Därll
ti
alternativ
ell er sex moto rer sammankopplas till tre prupelle~ ·
em
f
vid sku.lle
och sl irkopplingar. V id denna ti (ipunk:
_reduktionsväxlar
v1a
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fore lag ertarenhet enelast beträffande elektriska slirkopplin gar, vilk;::
dock var .alltf~r tunga för att kunna tillämpas . Firman proj ekterade
en mekamsk sltrkopplmg, som genom gick separat utr)rovnin bo· men ,_,o·av
c
l o
.. r
t_am 1gen nec s ~aencl e resultat. På förslag a v marinförvaltn in gen utformades proj ektet J St~i llet med hydrauliska sli rkoppl ingar av typ
Vu lcan.
Bäg:ge dessa maskinprojekt, Lj ungst röms gasturbin och A tlas Di esels latta ~li ese lm?tor, var h elt nya och oprövade maskin typ er orh
baserade pa maslonelement som icke tidigare kommit till a nvändnino·.
1
vaqe fall icke i så lätta maskin erier som det a ktu ella. Vidare föru~-
sattes i bägge fa llen a tt stäl lbara prope llrar skull e användas. Karl staels Mekani ska 11\Tcrkstad gjorde också modellförsök med ställbara
propellrar för elen sto ra torpedbåten . men resultatet föreföll enelast
med t:ekan acceptabelt på grund av den stora nav-diametern och det
komphceracle utförandet.
Mot bakgrund av dessa uppenbara vanskligheter framlade Cötaverhe~ 19±3 ett förslag till titt dieselmotor för torpedbåtar som senare ftck typnamnet TOP (Turbochargecl O ppose d Piston). Den var
en 10-cylinclrig överladelad mot kolv smotor m ed så stor c f fel-t 3000
· ' '
~
. .
c1 . hk a t t
en_ ast t:e n1otorer skull e e rf or dr a~ . \Ta rvtalet var rebtivt
!å 't
g' 975 t / m, sa att p10pellra rn a kund e chrektkopplas. V1clare var
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Bild 12 .
Götaverl<ens första experimentmotor på provbänk hösten 1952. 3000 h k
875 r / m . 10 cylindrar me d två motgående kolvar i varje cylinder. T ill
höge r synes den avgasturbindrivna spolfläkten med de två cylindrisk a
mellankylarna. Vikt 8500 k g.

motorn projekterad omkastbar så att man skuiie kunna använd a fast;,
propellrar. D en beräknade vikten va r hetydli~_t hogre an~ ~Id At l a~
Diesels motor, 8000 kg=2 .7 kg / hk. Avtal trattades med Gotaverken
år 1944 angående utv eckling av denna motortyp. Likväl _fortsatt es
experim enta rbetet med Ljungström s gasturb in och At las D iesels latta
dieselmoto r, enär man ansåg del lämpligt att håll a all a tre utveck
Ji ngsalternativen vid li v, ti ll s man bättre k~n:le skönja vilketd era
som i längelen skulle visa sig· bli clel mest reahsttska.
.
Uneler det fortsatta experimentarbetet visack del sig emell erti d
att de a ll a blev förknippade mccl väsentligt större tekniska svårig
h eter iin man f rån hörjan torde ha kalkylerat med . Vid en närmare
genomräkning av gasturbinalternativet befanns clet att de P,rojektcracle clat a var all tffir opt im istiska. ::-;pcciell t giill fle detta hranslcfor-

brukni ngen inom det lägre fa rtområdet som be fanns bli mycket hCig,
vilket förs~imrad e möjligh etern a att få goda prestanda på båten if råga
0 111 a kti onsradi e, bränsl e vikt etc. D ~irför bes löts att maskin eri ets tillverkning en elast delvis sku ll e f ullfölj as. I-los de Laval tillv erkade:;
enelast en högtrycksturbin med tillh örande kompressor och provades
separat i studiesyf te och för att giv a unele rl ag till andra konstruktioner av gasturb iner, varefter det fortsatta arbetet på p rojektet
nedlades.
Atlas Di esels exp erimentprogra m fullföljeles till det stadium då
motorn slutligen g i vit acceptab la prestanda i ett encylindrigt provutförand e (motorn var avsedd få 9 cylindrar ) . Med denn a motor
gjordes 1950 (efter sju års experim entarbete) ett långtidsprov under 36 timmars tid. Det fortsatta arbetet avbröts därpå bl a p å grund
av att Atlas Diesel Överlåtit sin motortillverkning till NOHAB, men
även därför att något brännand e behov av denna motor ej lä ng re
förelåg inom ma rinen. Uneler ticl en hade n ämligen I sotta F raschinimotorn blivit väl etablerad för de mindre torpedbåtarna, och Götaverkens experim entmotor förefö ll ge tämligen lovade resultat .
Bos Götav erken förlöpte experimentprogrammet i stort sett planenligt fram till långtidsprov med den en-cylinclriga motorn. V id den
fortsatta utv ecklingen av motorn till fullt cylinderantal tillstötte emellertid en h el del oväntade tekniska svårigh eter, vilka avsevärt fördröj de experimentens fo rtsatta förlopp och motorns färcligställ anclc.
Den första torpedbåten a v större typ beställdes vid AB Götaverken
nyårsafton 1948. Någon lösning på maskinproblemet hade man visserligen ännu icke kommit fram till , men man fäste fortfarand e stora
fö rhoppningar vid Götaverkens motor, och hoppades att beställningen
av motsvarande båt skulle kunna påskynda de pågående motorexperimenten genom att ett påtagligt användningsområde för motorerna skulle kunna presenteras i form av ett torpedbåtsskrov med t v
utelämnat maskineri. Skrovet beställdes av Gö taverken vid Marinverkstäderna i Karl skrona och färdigstä lleles på hösten 1950.
Inom vissa ma rina kretsar börj ade man nu inse att motorexpe rimenten sannolikt skulle komm a att draga ut på tiden, och man undersökte huruvida den större torpedbåten åtminstone temporärt kunde förses med motorer på andra vägar. Hösten 1948 had e kontakt
upptagits med Daimler-Benz AG i Stuttgart, va rvid bl a torpeclbåtsU:ötorer diskuterad es. U neler kriget hade firm ans verkstäder praktiskt taget h elt för störts genom bombangrepp och vad som dä refter
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Bild 14.
Daiml er Benz di ese lmotor för '' Schnellboote " av å r 19 36- 38 . Eff ekt
950 h k. Denna va r en marin ve r sion a v motsvara nd e lu ftskep ps-moto r.

Bild 13
Daim ler Benz torp e dbåtsmotor. typ MB 511. tvär se ktion.

återstod i f råga om maskin er oc h materi el had e i samband med kr ig;;slutet ti ll största delen fö rintat s. E tt a ntal torpedbåtsmoto rer av dc
senaste typerna hade man likv;il lyc kats r;idda, men för ögonblicket
f anns endast små möjli gheter att el iskutera inköp av elylika på reell
basis, dels på grund av f irmans begränsade teknisk a resurser , dels
på g rund av det besv~irliga politiska och ekonomi ska b get i Tyskland .
Likväl överenskom s att f irman tills vidare skulle reserv era tre bef intliga motorer för elen hä ndelse att eventuellt behov av dess.1 skulle
uppkomma. Dessa motorer va r av el en s k typ il fR :)J l med en effekt
av 2500 hk 1630 r/ m och en v ikt av 4800 kg (1,9 gjhkh ) . :Motorn

var en 20-cy lin d rig V -motor med se para ta cy lind ra r a v stå l mon te racl c
på ett vevhu s a v lättmeta ll. Motorn var färskvattenkyld och kylmantlarna utförda av tunn svetsad stå lpl å t. liksom på I sotta I'ra sr: hin imotorn. Denna motortyp had e utv ec klats ur de motorer som i hiirjan
av 1930-talet byggts för användning i luftskepp, och som cl å gav
950 hk i 12-cyl indri gt utförande. Dm senast e typen. lVlD :)11. va1·
elen som utgjort standardm otm för det tyska torped båts vapn et Lmcler
knget, och h ade erhållits u r elen för egående. typ MB :) {) J. genom
tlll_fogancl e a v en meka niskt el r i ven centri f ugalkompresso r. va :·igenom
eftekten höjts från 2000 till 2500 hk .
..Då Koreakriget utbröt hösten 1950 påfordrades en allmän för stark!1ing av marinens beredskap och det ansågs cliiriör nödv iincli gt
att sa sna rt som möjligt få det nybyggda skrovet ti ll el en stö rre to rpedbåten i clr i ftklar t skick. AJJ Götave rk en sblid e i utsik t ;;tt det
iörsta exempl aret av experimen tmotorn skull e kunna färd i;c·sbll as
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B il d 16.
Daiml e r Benz-moto r. typ MB 518/ 3. 3. 000 hk 1.720 r j m. Reduktion sväxel
1.720/ 1.000 r j m. V ikt 4.800 kg. Mekanisk t d riven kompre ssor med lurtky la r e. 20 cy lindrar i V-form. C ylindrar av s mitt stä! med ky lm antlm·
av svetsad stålplåt, sepa rat monter a de på vev':1us av s ilumin .

någon anledning ej sku ll e bli ti ll giinglig. Efter noggranl Överv~igande
av de olika alternativ ens tör- och n ackdelar bes löt man i ikv ~i l att
liksom tidigare different iera torpedbå tarna i två typer, en stö rre och
långsamm are med diese lmotore r och en mindre, snabba re. med lätta
bensinmo torer . Detta bes lut dikterade s i hög grad av det fa kwm att
elen större torpedbå tstypen varit i drift i ett ex emplar (T JOl ) under en sommar m ed gott resultat.
På grundval av typutredn ingens förslag uppgj ordes 6-å rs planen
för flottan s nybyggna d. v il ken kom att omfatta bl a nybygg1~acl a\ytt erligare l l to rpe dbåtar av stö rre typ. Med hänsyn ti ll elen leveransplan som uppgjord es blev det tydligt att man icke sku lle hinn a
iörse a ll a båtarna med Götav erkens motorer. För de första sex båtarna blev det med hi1nsyn ti ll leveranst iclen oundgäng ligen nöclvän-

digt att bestiil la motorer från T ys kland . och kontrakt tecknades sålunda med Daim ler-Hen z om le verans av mowrer av typ ME 518
samt rese rvm otorc r . reserv delar och verktyg. Eftersom ett relativt
stort an ta l motorer av denn a typ beräknad es k omma i drift inom
marinen uppbeles iiv en planer för serv ice, personalu tbildning etc. Dessa frågor kunde samo rdna s med motsvara nek a ktu ella f rågor för
Isotta Fraschini~motorns serv ice. som iiv cn bli vit " hemlös" seelan AtJas Diesel upphört m ed sin motortill v erkning.
, Ett f lertal olika alternat iv diskutera des och undersö ktes, bl a förläggning a v serv ice verksamh eten l iIl f lygvapne ts verkstäd er i Västerås,
marinver k stiicl crn a m rn. S lutli gen träffades eme llertid avta l med AB
Bolinder IVI unkt ell i l ~s kil st un a varigeno m verksamh eten kunde förläggas skyeldad i bergrum och uppl äggas på ett fullt vederhäf tigt sätt
ur motortek nisk synpunkt .
Uneler ticlen hacl e motorexp erimentt. :n vid Götave rken Jett till goda
resu ltat och sommare n J 9G2 kunde ett långtidsp rov med 2500 hk
effekt utföras i brom sbin k. H östen 1952 kunde motorn också upptagas till sin ursprung ligen projekter ade effekt. 3000 hk. N ågra långtidsprov h acle dock ej g jorts iinnu och i fråga om slitage - och driftegenskap er förelåg iinnu inga erfarenh eter.
Det skärpta politiska läget kom att medföra stark efterf rågan på
Da iml e r-B e n z~moto re ,- från an dra mariners sid a främst Spanien,
Danmark och elen p lanerade tyska marinen. I samband m ed att ratif iceringen av det tyska generalfö redraget med västm a kterna förv~in
tacles en ansenl ig upprustn ing av den tyska krigsmak ten och därmed
ett sta rkt viixan ck behov av torpcclbå tsmotorer . Av detta skäl måste
beslut fattas redan hösten 19f52 om levera ns av motorer även till de
återståen d e .) båtarna i serien skull e kunna påräknas i ans lu tning till
den första leveran sen. Efter ingå end e jiimförelscr mellan möj ligheterna att erhå ll a motore r från dc biigge leveransk äll orna utlade marinförvaltni ngen besbilnin g hos Daim ler-Benz även på de återståen de
motorern a . D elta beslu t fattad es framföra ll t därför att man icke ville
äventyra möj lighete rna att i planerad takt r ealisera G-årspro grammet.
T,U bes lutet bidrog äv en det faktum att Daimler Benz-mo torns lägre
VIkt medgav monte ri ng av ytterliga re två torpedtub er och ~åluncla
en ökning av båttypens striclsvärcl e.
Experim enten med Göta verkens motor ansågs likvill böra fortsättas ,
och de bestä ll cia tre motorern a ti llverkas för marinens räkning. Det
ansågs nämligen lämp li gt att inom Jandet h a en utprovad motortyp
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som kunde tjäna som förebild i el en händ else en inhem sk tillv e rkning
skulle bli nödvänd ig. Den första av Götav erkens motore r gjorde slutp rov i verkstad v id årsskiftet 19 52- 53 och motorn monterades om bord våren ] 953. D e första prov tu re rna ombord utförd es den 3 ju b
1953.
Seclan pra ktiska drifterfarenh ete r inh ~im ta ts uneler ett å rs t·icl fnm
lade Götav erken för slag till vissa mod ifieringar av motortyp en. Des s:•
fö rslag tog sikte på dels en kon st rukti v förstärk nin g av ett fler t:1
av motorns byggnaclsdelar. dels en öknin g av motoreffekten. M ål
sättnin gen var c :a 3500 h k varigenom man eventu ell t sk u Il e kunn ;,
lösa maskinproblem et genom användning av end ast t vå T OP-motore r
istället för tre MH 518. j.\ ndringa rna avsåg bl a ökning av cylinderdiamete rn från 180 till1 85 mm , vi lk et skull e mö jliggöras genom övergång till cylinderfod er av stål istä ll et för gj utj ä rn. På grundval ;n
detta förslag slöts i maj 195± ett tilläggskontrak t enligt vi lk et clt
ytterligare beställd a två m otorerna skull e modifi eras enligt fö rslaget.
Två år sena re, den 16 februari J 9S 6, beställ des modifi ering av :'Yl'n
den första moto rn till samma utförande.
Vid verkstadsprov en m ed moto r n :r 2, modifi erad på <ktt'a c; i'..l t
uppstod emell ertid a nsenliga tekniska svå righ eter, v ilka framiCirall !
berodd e på defo rm ationer hos cylinderfodren ti ll följd av m ekanisk ;!
p åkänningar och vä rm espännin gaL Efter att på olika vägar ha sökt
eliminera de nya sv å righ eterna föres log Götav erken hösten 1931 at t
experimentarbetet sku ll e avvecklas. Detta förslag tord e delvis h a sam manhängt med firmans a vsikt att koncent rera sin a motortekni sk
res urse r på de stora långsamgåend e motortyperna , som unel e r den senaste ticlen utv ecklats till en synn erligen hög teknisk standard och för nämli ga prestanda. Sedan denna fråga blivit föremål för behandlin g
i marinförvaltnin gen uppsades de mellanvarand e avta len den 8 april
1958.
Uneler tid en hade även motortypen MB 518 genomgått en vi s.
teknisk utveckli ng. Genom success ivt m ode rnisering av motorerna h ade det blivi t möjligt att öka effekten til l 3000 hk , motsvarande en
specifik vikt av 1,6 kg/ hk. Detta h ade n1.öjliggjorts genom övergån g
till ett annat utförande på förb rän nings rumm et och förkammaren. l
detta utförand e benämneles motorn MB 518/ 3. Tidigare var fö lkammarens botten förseeld med en br~innare med i huvudsak nedåtriktad.-·
hål. Denna brännare blev uneler drift mycket het och svårigheter ha de
uppstått dels med material ets värme-beständi ghet, dels med lo:>sgän g-

ning av brännaren , i bägge fallen med svåra moto rskad or till fö lj d .
Likaså h ade temperaturförd elningen i kolv toppen tidiga re varit tnyckct
ojämn, och risken för sprickb ildning i kolvarna hade bl a begränsat
det maximala effektuttaget. I det nya utförand et utförd es br~mnare
i form av en " bägare" m ed radiellt riktade hål. Härigenom kunde
temperaturförde lning i förk ammaren, brännaren och framförallt i
kolvtoppen bli betydli gt jämnare, så att även de termiska påkänningarna på motorn kund e minskas trots elen ökade effekten. Genom
dessa förändrin gar ha r de tidigare svagheterna i denna del av motorn
eliminerats.
Liksom tidigare v id Isotta Fraschini-m oto rn h ar emell ert i, ] den
mekani ska kraftöverföring en till kompressorn vål lat en h el del besvärli gheter. Kraftöv erföringen har i flera omgångar måst fÖr 3tärkas
innan en f ullt driftsäk e r konstrukti on erhållits på grund val av drift ·
erfarenh ete rna. I detta samm anhang kan erinras om att Götave,·kePs
fö rutnämnda motor var för sedel m ed en ;;t vgasturbindri ven kompres so r. Eftersom denna motor var av 2- tak tstyp erfordrades dock en
mekanisk hjälpdrivning av kompressorn från vevaxeln vid låg hdast ..
ning och manöv er, då avgasenergi icke är tillräcklig. D enna ha ft överföring från moto rn till kompressorn var en av de detaljer på
motorn som kr ä vel e de mest besvärli ga och tidsöclanc!e experimenten.
Förhå ll andet bekräftar sålunda att kompresso rdri vningen i allm änhet
är en av de mest svårlösta detalj erna på högbelastade, lätta m oto rer.
För att elimin era dessa svårigheter kan nästa utvecklingssteg möj ligen bli att an vända avgasturb·i ndrivna. förlwm pTcssorer på de lätta
torpedbåtsmoto rerna. Härvid kan man i stor utsträckning utnyttja
de motsvarande erfarenheter som vunnits v id utv ecklingen av snabbgående di eselm otorer av komm ersiell typ , vi lka ä r försedda med hög
Överladdning med hjälp av dylika kompressorer. E fters om el en nu varande mekaniska kompressorn fordrar 10% av motoreffekten för
sin drivning, ~ir det icke otänkbart att man på denna väg skall kunna
komma upp till en ytterligare eff ektöknin g utan att chidör öka motorns mekaniska eller termiska belastning.
Den fastställda gångtiden mellan större översyner i verkstad ~it·
för MB 518 f n 1200 tim. Ombord m åste emellertid en mindre över syn göras efter 600 tim drift, vilken omfattar cylindrar, kolvar och
venti lmekani sm. Denna översyn har i svens ka marinen rationaliserat>
~å till vida att elen num era utföres enligt ett rent utbytessystem. Vid
oversynen bytes sålund a de aktuella detalj erna mot nyrenov erade
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såd ana, varefter de urm onteracle renov eras centralt i se rviceve rk staden. Genom detta system n edbringas den tid uneler v ilken torpedbåten behöver vara ur drift, varj ämte renov erin gsarbetet kan utföras
med ratione ll a arbetsm eto der och med specialu tb ildad personal. Dessu tom erh åll es en cf fekt i vare bearbetning av dr ifterfa ren heterna, och
mö jlighet till systemat isk analys av de utbytta detaljernas tillstån d.
Ser vicev erkstad ens u trustn ing medger att ali t servicearbete och
a ll a reparations- procedurer kan utföras in om landet, och i första
hand med in om verkstaelen befintliga res urser. Däremot fö rekomm n
ingen reservdelstil lverkning t ill Daimler-Ben z motor MB 518, vilkt·t
g ivetvis ur beredskapss ynpunkt är en svaghet. E mell ertid har Sv erigl's
industr iella och ekon om iska struktur genom elen poli tiska och sociala
utv eckl ingen numera ändrats i sådan riktning, att självförsörjning~
principen, i varje fa ll på motorområd et, ä r h elt oLinkbar. På grund
av stigand e arbetslöner och sjunkand e hantverkskv alitet ha r det bliv tt
all t svårare att inom lan det på ett konku rren skraftigt sät t ft-amtaga
m otortillbehör av olika slag. Motorindust ri en har därför i mycket
hög grad bli vit beroende av import när det gäller sådana vit;:\l a m ntordetaljer som t ex bränsl epumpar, spridare, lager, kolvar, venriler.
o lj efilt er, generatorer , startmotorer etc. I dessa hänseenden har sålunda skillnaden mellan en svensktillver k ad och en importerad m ott>r
blivit a llt mindre.
Nl ecl hän syn till det stark a behovet a v str~ing standardi sering då
det gäll er materiel som måste unelerhållas genom utbytessyste m . fi m , ~
d et all anledning att i det längsta söka bibehålla de bägge motortyperna som nu är standard för motortorped båtar, sålunda ] so lta
Frasch ini IF 18± och Dai ml er- Ben z MB 518. En övergång till and ra
typer synes sålunda tillrådli g enel ast i elen mån väsent liga fi'i nl <·l;,r
därigenom ka n v inna s.

~\ven andra motortyper har emellertid n oga studerats. Inom de
västalli erad es torp edbåtsvapen infördes under kriget elen amerikanska
Packard-mo torn typ 2500 som stanclarclmotor. Denna är baserad på
en flygmotorko nstruktion från 1928, och en marinupplag a framtogs
på initi a tiv av elen brittiske torpedbåtsko nstruktören Hubert ScottPaine.
D enna gav en effekt av 1350-1500 hk vid 2500 rj m med en v il t

Bild 17.
Gas turb in Bristol ' 'Proteus '' t y p 1250 på 3.5 00 hk m ed r ed uktion sväxe l och ba cksla g.

av c :a l -WO kg, så lund a prestanda som i st01t sett ~i r likv:irdi~a med
den av sven ska ma rinen använda l sotta Fraschini motorn s. Fn vii sentlig skilln ad li gge r emell ert id däri a tt den am erikanska I'::tckarcl motorn ha de en betyd li gt hög re bränsleförbr ukning, 300 gj hkh nwt
I satta Frasc hini-motorn 215 g/ hkh. D etta sammanhäng er delvi :; med
att elen am erikan ska motorn har betyd li gt mindre cylindervoly m. 3b
liter, mot 57 liter fö r l F Hl-J.. och så lun da högre term isk belastnin g .
Den ökade brän sletillförse ln har därför måst til lgripa s för att e rhåll a en innerkylning genom bindning av br~in s lets ångb ildningsviirm e .
Packanl-mo torn tillv e rkade und er kriget i mycket stort anta l, san nolikt m er ~i n 100 000 exemplar. O med elbart eft er krigss Ju ke upphörde emell e rtid både nytiiiv e rkning och rese rvclelstillver kning. A ll a
~ i :X tu re r, giggar och specialv erktyg k asse rad es för att lämn a plats
tor automobi lprocluktione n. Eftersom ett så stort anta l har tillverkats,
har dock Pa ckarelmotorn unel er en lång följ d a v år funnits ti!lgäng-

B ild 18

Marin ens gasturbi ndr ivna expe rim entbåt, torpedbåten T 3. var vid sitt
färdi gstä ll an d e 1950 värld e ns snabbaste gasturbin fa r tyg och prestera de
en fa rt av över 40 k n op.

lig som surplusmate riel till förh ~tlland ev is låga pri s<: r. På för sök ha r
en från USA anskaffad torpedbåt körts uneler en säsong i cxp<: rimentsyfte för att man bl a sku ll e få drifterfaren het av elen am erikansk a moto rn.
Brittiska marinen har för torpedbåtsbruk låtit fi rman Naj>icr ut ·
veck la en 36-cylindrig motko lvsmotor. som fått typnamnet "D r: /tlC''
på grund av sin specie lla uppbyggnad med tre vevaxlar anordnade
i en tri angel-fo rm. Den ve rsion som inbyggts i brittiska to rp cdb M:.~r
har en eff ekt av 2500 hk och en vikt av c :a 5200 kg, motsvara nde
2,1 kg/ hk . Utvecklingsarbetet har i sin helh et bekostats av br itti ska
am irali tetet. lVIotorn ä r fo rmad enligt moderna se rviceprincip c~r (>ch
dess unel erh åll ~i r h elt baserat på utbytessystem. Den är monterad i
<:ndast fyra punkter med gummi bussningaL Gångticlen me ll an öv er·

syner ~ir 1000 tim. I sin senaste version är motorn försedd med
a vgastu rbmdn vna kompressorer och ge r då en effekt av 3100 hk.
(;asturbirt er.
Storbritannien. blev som bekant föregångar e när · det g~\ llcle ut reckling av reaktionsmotorer, delvi s tack vare det pionjärarbete som
p?. detta område presterades av S i1· FTanl~ Whittlc. Gasturbin en, i
dess olika former, har framkommit som "biprodu kt" av reaktionsmoto rn, ty en förutsiittn ing för att dess problem skulle kunna lösas
var att en omfattande aerodynam isk och meta llurgisk fo rskning igångsattes, vilket först blev motiverat genom f lygteknikens starka krav
på en ny kraftkäll a.
I sina senast byggda motortorpedbåtar använder britti ska marinen
gasturbiner av typ Uristol "PTotcus". Denna är en marin upplaga
av firman s motsvarande flyggasturbin och ger en effekt av 3800 hi.-..
Bräns leförbrukni ngen är relativt hög, c :a 290 g/ hkh , men v ikten
däremot mycket låg, c :a 1500 kg, motsvarande c :a 0,4 kg/ hkh . Tur binen måste emellert id förses m ed reduktion sväxe l och backs lao-. vil ket ökar vikten med c :a 1800 kg, sålunda till totalt 0,87 kg/hl~h.
Man har inom brittiska mar inen kommit f ram till denn a typ a v
gasturbin efter att tidigare ha utfört en serie experiment med gasturbmer a v helt and ra typer.
Den första gasturbin som p rovades i en snabbgående båt var ba se rad på en r eaktionsmotor av Metropolitan Viefler s tillverknin g . Denna reaktionsmotor försågs med en enkel avgastu rbin och en reduktionsväxel och benämneles i detta utförande "Gatric". Den o-av en
effekt av 2500 hk med en brän sleförb ruknin g av c :a 600 g/ hkh och
provades 1948 i elen utrangerade motorkanonbåten MGB 2009.
I svenska marinen utfördes något år senare ett liknand e försök
m~ d _d:n utrangerade torpedbåten T 3. Denna fö rsågs med en 1 elati vt
Prii111t iv gasturbin, baserad på användn in g av en reaktionsmotor ,
typ D e H avil/and "Go blin" som gasgenerator, komp letterad med en
enkel gasturbin. D enna konstruerades och ut provades av marinförvaltningen i samarbete med de Lava ls Ångturbin AB och g a v 2000
hk med en bränsleförbrukning av c :a 650 g/h kh. Såväl denna som
·
..
·
· " var eme Il ert I'el rena expenmentan
britt'1s l-"a "G a t-IIC
den
la<n,-nmaar
.
Vilkas bränsleförbrukning var alldeles för hög för att m:,~ sk:ll~
kunna uppnå konkurrenskraftiga prestanda.
De bägge brittiska torpedbåta rna av "Bold "-klassen försågs däremot med en förbättrad upplaga av Metropolitan Vickers gasturbin.
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Bild 20.
Brittiska kanonbåten " Gray Goose", i vilke n 2 st. Rolls Royce RM 60
inbyggts
experimentsyfte. Effekt 2X5.400 hk. Manövrerin gen sker
med ställbara propellrar, fabrikat Rotol.
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Denna fick en effekt av 4500 hk och väsentligt lägre bränsleförbrukning, c :a 360 gj hkh. Två sådana inbyggdes i varj e båt, tillsammans
med två dieselmotorer för marschfart. D etta maskineri har emell ertid
icke varit särskilt lyckosamt, vare sig ur clrifts~ikerhets - ell er prestanda-synpunkt.
Hos Rolls Royc e utpmvades samtidigt ett synnerligen komplicerat
gasturbinaggregat, för vilket man efterstriivad e en så låg fö rbrukning att särskilt marschmaskineri skulle kunna bortfalla. Denna gastu rbin , benämnd R .l\1!. 60 gav en eff ekt av 5400 hk och fick u1 förbrukning av c :a 300gj hkh . Maskineriet har install erats och provats
på den utrangerad e motorkanonbåten " Gra y Goosc" . D et har emell er~id visat sig så komplicerat, skrymmand e, tungt och dyrbart . att det
tcke lett till någon efterfölj el.
. Erfarenheten har visat, att det knappast är lönande att u veckla vare
Stg en lätt di eselmotor eller en gasturbin enbart för torpeclbåtsbruk .
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D etta an vändningsområde är allt för s nä v t, och antalet enheter alltför
ringa för att man på ett rimligt sätt skall kunna f inansiera utvecklingsarbetet och inom rimlig tid inhämta de drif~erfarenl:etcr son1
måste uteröra
grundvalen för utvecklingen av ett latt . maskmen.o D et
b
•
är tydligen i klart inseend e härav som brittiska 1narm~n nu gatt 111
för en marin upplaga av en ren f lyggasturbin . Denna 1nmes 1 flygutförande i drift i c :a 200 exemplar, och kontinuerligt inhämtas vä rdefulla erfarenheter från dessa, som även kornmer den marina upplagan tillgodo . Man kan därför förutspå en rel~tivt snabb u_tved~li n r;
av gasturbiner av denna och liknande typer, sa att gasturb;nen 1 en
framtid kan bli efterträdare till den lätta dieselmotorn pa torperlbåtsområdet

Gemensam grundsyn
Av

Major GöSTA

NORRBOHM .

Några s:,mpunkter.
Mången har säkerligen i likhet med undertecknad med stort intress e
följt den disku ssion och läst de beaktansvärda synpunkter som framfö1:ts i denna tid skrift rörand e en marin handlingslinj e och vår gemensamma grundsyn.
överstelöjtnant Claes Skoglu ncl ifd1gasatt e om det inte måste synas
fö rmätet av en armeoff icer att ta ti ll orda i dessa frågor. Som
ilygofficer hyser unel ertecknad inga dy lika betänk ligheter. Ju förr
flera kamrater oavsett försvarsgren i sann totalförsvarsanda kan
eliskutera dessa p roblem - oavsett i vilken försvarsg rens t idskrift desto bättre måste det vara.
Ka pten F rik Ade l! inledd e s in art ik el med följand e citat : " En mili tiir ~i r det kon servativaste som finns . Han acceptera r in te en id<'·
fö rricin den blivit sjiilvk larh ct och iiverger elen se 'n inte förr~i n cleu
fört honom till unelergångens brant".
Vid valet av detta citat har A del! utan tvekan ett gott stöd i \iVinston Churchill' s ord: "M ilitäre rnas stö rsta misstag ä r att de ofta tror
nästa krig börj ar på samma sätt som det förra sluta de" .
Det lill a un s av sanning som trots allt finns i dessa klara öv erdrifter är ett beklagl igt be vis på m~inn i s k ans svaghet att al ltfö r lätt låsa
sig fast vid inbrda schabloner - speciellt i ett pressat läge. Me n det
är väl vår tids generation som skall bevisa a tt det inte längre är s;L
- och där har vi stöd i Dw ight Eisenh ower ' s ord: " ... i s jälva verket
att av de me st betydelsef ulla dragen hos elen framgå ngsrike off iceren av i dag är han s förrnåga att ;indra sina m etode r, n~istan oc ks[t
sina tänk es~itt, fö r att hålla sig a jour m ed dc ständiga förä ndringar
som elen modern a vetenskapen åstadkommer på slag fä lte t, el å elen
arbetar under trycket av na tionens självbeva relse''.
Kapten Adell fortsätter seelan : "Uppgifterna för totalförsvarets olika de lar måste korrespond era , annars kommer försvarsm iljarckrna ej
att ge utdelni ng i form av största mö jliga motståndskra ft" .
.. En ligt min uppfattning ~ir det då i viss m ån missri ktat att i fortsattningen enbart el iskutera en marin handlingslinj e. D et ~ir dock
4
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de inte hell er göra fel om vi föl jer regeln att förbereda oss fö r det
svåraste av krigsfall en - alla andra måste ju vara mindre komplicerade att klara av . Dessutom tord e vi väl kunna enas om att elen
enda fram komliga vägen för ett litet land som vårt ligger i en striing
begr~insning a v uppgifterna för vårt försvar till det väsentliga. O ch
den väsentliga uppgiften för vårt försvar är att förhindra ett snabbt
nederlag.
Väsentligt iir också att vår grundsyn ständigt anpassas efter den
tekniska utvecklingen och elen därmed ständigt fluktu erande inr:d,tningen av vår omvärlds strategiska intressen. Detta kanske bäst uppnås genom att eU "högsta krigsråd" - "försvarskabinett" - egalt
vad det kallas - ständigt finns ti ll hand s med fö reträdare 1ör var
politiska, ekonomiska, militära och civila ledning. Tillgången på kl.tra hj ärnor får inte utesluta till gången på elektroniska kalky latorer
ell er tvärtom. Traditionsbunden politisk eller milibr konkurrens måste i denna ledning vara helt bannlyst. Kanske ett önsketänkande m•·!'
väl värt en mässa?

Ubåtsbasen
Av

ledamoten

G.

BOLLING.

Ubåtar och ubåtsbaser anses av många manna sakkunniga i bl a
USA kunna få särskilt stor betydelse i framtidens flottor, j a man
tror t o m att denna fartygs typ kan komma att spela rollen som
örlogsflottornas framtida "capita! ships" . Men av olika typer av örlogs fartyg ~i r ubåten samtidigt elen fartygstyp , som blir i s ~rs ki lt
hög grad beroende av att det finns goda och lämpligt utrustade baser,
elit den kan återvända efter utförda uppdrag. Då det gäller fram.
tidens ubåtar kan dessa bli långvariga och påfrestande för både personal och materiel. Man kan dessutom numera in te räkna med att
med besättningens hjälp få tillfäll e att ti ll sjöss göra behövliga smärre
reparationer på t ex have rerad materiel på samma sätt s;m under
de gångna senaste sjökrigen, vilka krigshistorien förtä lj er om. De}.
moderna ubåten kan nämligen aldrig räkna med att i krig kunna
uppträda i marschläge utanför det egna landets gränser. Man kommer sålunda till att all materiel ombord nu mer än någonsin fö rr
måste vara omsorgsfullt översedel och prövad före ett utlöpande till
sjöss och sannolikt hela skrovet granskat i docka. Ä ven besättningen
måste vara i bästa trim. - Efter återkomsten till eget k rigsbasområde
från färder till sjöss får ubåten åter granskas av sakkunnig per sonal.
besättningen beredas tillfälle t ill avkoppling och vil a samt båten seelan
snabbt utrustas på nytt.
Redan uneler VK II had e tyskarna in sett dessa allmänna pr inci?er. Efter krigsslutet har många utomstående fått ganska god inblick
l den omfattande organisa.tion och de stora lanclanläggnin gar, som
man redan med dessa ubåtar då ansåg lämpliga. Bl a har de v~ l diga
betongbunkrarna för tyska ubåtar, som anv ~incle vårt västra grannland som bas, gett många värdefull a erfarenheter även om man, tPli~ t
modern upp fatt ning sannolikt had e kunnat göra bunkra rna ~in 1r,~r
motståndskraftiga genom att för lägga dem inne i bergsmassiv, vc:.rav
el et fanns go da exemplar i basernas närhet. Om man f n i :; ov i c~·
har använt sig av frå n tyskarna vunna erfarenh eter. känner väst~ r
landet inte så mycket till , men det torde dock vara fu ll t klar t att
man måste ha an lagt ett flerta l stora baser för el en vä ldi ga sovje~iska
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ubå ts flottan. J må nga andra ma rint betonad e länder ha r ubåtsbaS(T
av olika storlekar och utseend e tagi t for m, och det kan dä rfö r vara
av intresse a tt unel ersöka hur man på USA :s A tl antkust seelan b n ~ t:
an ordnat det hela i den cbr befintli ga stora fred subåtsbasen Ne ,,·
L onel on, Connecticut.
D enn a o fla omskri vna ubåtsbas an lades redan i börj an a v 111 11 ·va ra nde se kel vid en på samma p la ts sedan b nge bef in tli g kolni ngsstation för f lottans fart yg. Så smånin gom byggdes ub åtsbasen all mera u t och redan vi d slutet av VK l hade ma n vid dess ol ika an stalter utbildat c :a 2 000 off icerare och besättningsmän för de amer ikan ska ubå tarna. Basens u tbyggnad fortsatte seel an i rask takt, Ol h
nä r USA inträcl cle i VK 1I fan ns sålunda vid denna bas b l a · n
ubåtsskola fö r olika ka tegorier och et t fysis kt t räningsläger fö r ubå t,män. U neler V K H utbildades i ubåtsbasen N ew Lonel on m f' r i: n
27 000 off icerare och övriga besättn in gsm än för U S N avy or h
gjor de som känt ä r en avgö ra nde in sats i sj ökr iget.
Vid ubåts basen New L ond on f inn s bl a stora mas kin verkstäck e
vid vilka ubåta rn a kan få dc fl esta av sina reparat ioner utfö rd L
M an b a r vapenavclelningar, som huvudsakli gen fö rser ubå tarna m ed
to rpeder m en som också ombesörj er översyn på dessa. U bå tarnas
förrådskompletterin g ombesö rj s av en sär skild avdelnin g, vilken omfattar en intendenturd el för rena prov iantfrågor äv en för f rån basen
bortava rand e fart yg . Härtill h a r basen en s k "Publi c \ i\!orks D ~
pa rtment", som h a r onwå rcln aden av hasens doc kcr, ka jer . olik a byw~·
nader etc.
Fö r att v inna in träde vid ubåtss kolan testa s fö rst- eleve rna fti r
a tt v isa att cle bes itter erford erliga k valifik at ioner för den som mycket
krä vande anseelda t jän sten på ubåt. Dä reft er fö lj er en grundlägg-an de
utbildnin g v id hasen. Härvid anviincl er man sig i sto r utstr:ickn i11 g
av landf asta " dumm y-ubåta r" på v ilk a elev ern a h a r btlarc att se
och sköta så dana detalj er, som ii r s våra att k omm a ;h på verk liga
ubåtar. T ill skol an hör ett an ta l uh ~t tsanfall sh an o r på land. som !nr
t illh örand e manöverru m etc i full skala . Fö r Öv ningar i u t s ti gn i n~.:
f rå n ubå t i u-läge fi nn s en 30 m dj up utstig ningsta nk .
De ub åtsmän, som i el en g runc!Eiggand e skola n kvalifi ce rat s ig f,)r
for tsatt utbildning . öve rförs nu t ill en sii rskild "a tomubåtsskola".
Vid denn a lämn as unel ervisnin g i a llm ~i nna nu cleä ra teor ier, n :a kt<ranliiggnin gar sa mt de vik tigaste ku nskaperna för att u ta n onöd il': :t
t-iskcr kunn a t jiin stgö ra v id så dan a a nhi ggnin g·a l'. Utbildningen vt d
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B ild 3
Svenskt depåfartyg med fö r tö.ida ubåtar.

Bild 2.
övningst.ankanHi ggnin g

Ne w L on don.

<knna högre ck ! av sko lan ~i r i sin lur uppeldad p;"t tv å olik a kursLr
Av dessa ;i r kurs J. grund läggan de och skall genumgås av alla l Il
den hög n: ut bildningen kom nwncl erack, m eda n kurs ~ - ~ir en s k
"advanced cou rse' ' f ör v issa o fficerar..: och annan s~irskilt utv a'd
personal. Fö r alt kunna ifrågakomma för <len sistnii mnda kursl·n
måst<.: elev först ha vunnit en s k "college cl egree of engineerinv"
eller motsvarande, dvs ha skaffat sig vi ss teknisk förutbildnin g .
Varj e kurs omfatta r en tid av 22 veckor med 5 daga rs arb ..:t~. vcc k a
och 35 undervisningstimmar / vecka. H ä rtill kommer 2fi sl "o ut-ofclass" -timmarj vecka. Seclan eleven blivit godkänd vid endera kursen återstår en 22 veckor lång fortsättningskurs vid atomkraftaii·

läggning. Eleven anses först nu färdigutbi ldad för tjanstgonng p?.
atomubåtar. Efter ovannämnd grunc\läggancl e kurs 1. finns en sä r<;k ilcl
fortsättningskur s på 360 timmar för sjukvårdspersonal avsedel för
atomubåtar.
I denna am erikanska fredsubåtsbas har man som ovan nämnt s
också anlagt för .h ela flottan viktiga institutioner. År 19-±4 bi ld aeks
där sålunda ett medicinskt forsknings institut, vars huvudsakliga uppgift sku11e vara att följa den allmiinna naval-medicinska utvecklin gen
Över h ela värld en. Man skulle likv iii i första hand ägna sig åt medi cmska probkm för ubåtstjänsten och inom dyk e riv~isenclets områden.
lin eler insti t utets överinseende ~igcr alla övningar i dyktankcu- rum ,
som kontroll eras av dess läkare. Man får därigenom snabbt kunskap
?m inträffade tillbud och kan göra snabba ing ripanden. Man utför i
Institutets regi ofta experiment i dyktankarna. Till forsknin gsi nst itutets verksamhetsbit hör också att ombesörja all a de skilda psykologiska prov, som varje blivande ubåtso ffi cer måste genomgå fö,att man ska få visshet om att han iiger tillräcklig motståndskraft fö r
att klara oli ka situationer, som kan uppstå uneler den mod erna, p ~t-·
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f restand e ubåtstj änsten. Man har också hand om ur valet av ubåtarn ,;;
hyd rofonperson a l, va r vid man fäster stor v ikt vid att hörsehrgan t·n
~1 r i fu llgott skick. Institutets laboratorium ut för tillika a rbeten, son1
hela flottan har nytta av . t ex hur belysningsa nordnin garna ombo··rJ
ska se ut, vilka olika brgkom binationer som ä r mest bmpli ga inot•lbords ur psykologisk synpunkt etc.
D en amerikan ska ubåtsbasen New Lonelon u tgör sålund a en myck ~~
viktig del av U S Navy och tjänar otv ivelaktigt till att ge OSA :::.
nu snabbt växande mod ern a ubåtsf lotta en Önskael stab ilitet och sa1 thörigh etskänsla, v ilket i sin tur skapa r ökad styrka.

Det kan va ra av intresse a tt leka med tanken att ä ven i vå,-t laPd
söka skapa en motsvarande perm anent basorganisat ion i fred stid fcir
våra ut ru stade ubå tar. Detta kan i v iss mån i dessa dagar förefa ll a
vara s~ir s k il t aktuellt. eftersom statsmaktern a ju st besbmt att va rt
av ru stade ubåtar hitt ill s utn yttj ade depåfartyg för dessa örlogsfartyg inom en snar framtid skall utrangeras för att därefter ej ersätt;1s
Man kan i detta sammanhang påpeka. att så länge ubåtar har fö n:kom mit i svensk a flottan, h ar de också .k unnat rep liera på ett ubå hmoderfa rtyg i någon form. Den tilltänkta anordnin gen utan d<:'p åf artyg kommer därfö r att medföra särski lda krav f rån ubåtarn as si da
på en basorgani sation i någon form. Genom bortfallet av de ru stack
ubåtarnas moderfa rt yg gå r ubåta rna miste om v iss nödvändi g s• !'vice, v ilk en visse rl igen också kan ske genom att man v id varje i'n·
skat til lfälle ingår på ö rlogsvarv men som därmed också bleve tidsödand e och omsbnd lig.
Hith örand e spö rsmål har redan vid tidigare ti llf ä ll en varit up ·c
ti ll di skussion och man h ar gjo rt mindre utredningar om innebön1 ·n
av perman enta fasta ubåtsbaser. Av dessa kan man sannolikt häm ta
åtskilligt, nä r nu f rågan åter snart bör prövas . Uneler 30-talet fÖ JL' kom också en rudim enbr depåorganis ation för ubåtar på ö rl ogsva n .
vi lken tycks ha fun ge rat t ill f redsstäli an de. Dennas vikti gaste uppgi il
va r emell er tid att hå ll a viss b e r~ d s ka p på ti ll ör logsvarv upplag·d;uhåtar.
Av flera skäl syns det bmp ligt att fö rl ~igga en tillt;(nld mode ·n
ubåtsbas för ku stf lottans ubåtar i ans lutning ti ll denn as onlina1ic

huv uda nkarp lats. Genom att göra detta skull e man kunna utnyttja
vissa redan nu be f int! iga byggnader, vilka efter stationens och S tockholms örl ogsvarvs utflyttning till det nära g ra nnskapet av ank a rp latsen torde kunna f ri ställas . Man skulle därigenom lättare kunna till aodogöra sig och fortsätta på den traditionsfyl lda väg, som ~ k ap ats
~å den föresl agn ~ platsen vid det nuvar_ancl e_ ubåtsmoderf a rtygets
fö rtöjmngsp lats. Genom att p latsen il kva l mtc a r chreld an sluten tlll
fastlande t, skapas för ut sättningar fö r att till basen fö rl agd p ersonal.
ubåtar ell er ti llhör en bas50111 antingen t jänstgör på där för lagda
fl ottstyrka och arbeta för
en
styrka , kan bättre känn a sig t illhör ig
Närh eten ti ll håclc
betydelse.
sjögående far tyg. vilket to rd e ha stor
uhåtsh:1se ns
underlii.ttar
rvet
örlogsva
örlogsstation en oc h cl et framtida
verksam het.
För att visa omfattnin gen av en framtida f redsbas för kustfl ottans
ubåtar fö ljer h är nedan ett fö rsö k t ill beskrivnin g av erforde rli g-;.1
anordningar och organ av motsvarande storlek, som in ryms i nu
be fint li gt depåfartyg. Ma n kan då in te anna t än fö rund ras över hu r
mycket ett sådant fa rtyg egentligen rymmer även om det i jämförelse
med sina utlän ds ka motsvarighe ter är av ganska blygsam sto rlek.
A. Anordninga r för personalen, elvs arbetsutrym men och fö rläggning etc. O rgani sat ion i huvuddrag .

Chef för baseN, tillika ch ef för K f l UbF lj . .. . ........ . . .
Souschef, (sekond ), handh a r hasens fasta a nbggn ing·a r, egna
båtar m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kkl

Adfutant I, h an d ha r ope rativa och o rganisatorisk a ;i renden
Adfutanl 11, ha nd ha r signaltekn is ka ä rend en etc . . .

k pt

klä

ljt

Basintendcn t, h andh a r intendentsä renden för ubåta r na och
basen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l;k 2
.. Basingenför lilcd bitr basingenjör, hand har ingenjörtek ni ska
M D2-f-l\1Ilng
=t renden för ub ~1t a rn a och basen. brän slefö rråd etc
MLik
Baslii!wre tjiinstgö r äve n i ÖH sjukstuga . . . . . . . . . .
Härtill komm er u.I'J,bördsmän för basens olika anläggnin g·ar och
expeditionspersonal för både flottilj - oc h basexpeditio n sa mt ar 1>ct.\ st,yrlw med erforde rliga förmiin.
Av lokaliteter för ovannämnd persona l edu rclras:

öO
Ex peditionslnts med pl ats för Ch ef för hasen jämte en ad j u tant,
expeditionsunderoff icer, samt skrivpersonaL Detta hus föreslås böra
ano rdnas i närheten av ubåtarnas ordinarie förtöjningsp latse1· så ; ((
god kontakt finns med fartygen. I expeditionsh uset bör även r urn
finnas för inneliggande ubåtars expeditioner. Souschefens expediti on
torde däremot kunna anordnas på annan lämp li g plats inom basl n.
Adjutant II erhå11 cr exped ition i anslutning ti ll basens radiostation.
Civilmilitära office rare bil dar expeditioner på lämpli ga platser .
Personalen föres lås förläggas sålunda :
Genom ti11byggnad av nuvarand e officersbyggnad a nordnas r um
för ch ef, souschef , adjutanter, civilm ili tära officerare, sann ~j st l:l
u b (enkelrum ) j ~imte c :a 2S st Kom O u b ( dubbelru m). H~i.r till ko mmer chefsm~iss ( kajuta ) och officersmäss (gunrum ) med ti11höranri-:
toi lettutrymmen.
För uneleroff icerarn as del behövs förEi.ggningsutrymm en och m;i,sloka ler för högst 6S unelerofficerare på ubåtarna och därtill hasL·n s
arbetsstyrkas personal av denna kategori. Den äldre delen bör f;'\
enkelrum med hä nsyn till dc trånga fö rläggningsförhå llandena ptt
ubåt och därför i öv rigt skapa drägli ga förhållanrl en genom mä,;slokaler etc. U töver ovan nämnda lokaliteter torde åtminstone ubåt;t rnas uppbördsmän behöva v issa gemensamma cxpeditionsutl'ymm ·n
eller motsvarand e för si na många skrivgöromål m m.
Övr ig pe rsonal på ubåtar och tillh örande basens arbetsstyrka , d1·s
ca 250 man, fö rl äggs i dubbelrum e11 er i mindre logement cbr gnd
p lats f inns att förva ra personliga ;igodelar, som in te normalt k.tn
medföra s ell er förvaras p å ubåtarna.
Den personliga hyg ienen kan vara svå r att komma till rätta 111 '<i
vicl EingTc tids vistelse ombord på ubåtar . Det syns därför vara b mpligt att a ll ubåtspersonal åtm instone uneler förläggning till ubåtsba SL'll
får goda bad- och tvättmöj ligheter. Det bör därför i basen finn :t:i
hl a baslualllögyninyar för olika personalkatego rier oc h en gem en sam större sirnbassöny vilken också skulle kunna anviinclas för en
a l lm~in vattenträning uneler de kall are å rstiderna. I anslutniug ti ll
en sådan bassäng kan finnas en d_vldanlwnliigyning m ed tillhörall k
erforderli ga organ. Det vore sannolikt då motiverat att anv:inda <l ·r
på Stockholms örlogsva r v redan befi ntli ga anläggningen och förflyila
denna till ubåtsbasen i samband metl detta varvs förestående fii rflyttning.
En betyclelsciull sak är att clet i basen f inns goda mö jligheter till
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att hålla uhåtsbes~ittnin garna i go d h'sisl<. tr-im , vilket ä1· nödvändigt
fö r att de ska kunna motstå det mod erna ubåtslivets hårda påfrestti lltän kta basområdets n ä rn ·111 ,.,o·ar. Man torde då kunn a utnyttja i det
terräng- och skju tbanor,
is-,
tenn
lats,
het redan nu befintli g idrottsp
på fast landet li gutnyttjas
id
intert
v
sidrott
simstadion etc. För in om hu
örlogsstationen
som
ngar
rdni
ano
re
rliga
ytte
de
o·ancle sporthall och
finnas åtski lockså
måste
område
ubåtshasens
själva
P~L
kan erbjuda.
]i o·a lokaler för persona lens fritidsS)'Ssclsättning u töver redan be" tlig biograf, hl a stud ielokalcr, hobbyru m och a ndra förströels efin
lokaler .
För att om möjligt sö ka skapa en r~itt "fa rtygsancl a" i ubåtsbasc-n
bör om möj ligt de biista av de traditioner, som under årens lopp skapats på våra ubåtars depåfartyg, Överföras till ubåtsbasen. E tt led
i en sådan strävan vore att från depåfartyget ta i ]and lämplig mate riel innan det utrange ras. Bland så dan materiel kan nämnas bo isering och öv rig inredn ing i kajuta. gunrum, underofficers- och hög-båtsmannamässar för motsvarande lokaler i la nd. Vid utförandet ::tv
en sådan uppgift kan man beräkna att all ubåtspersona l kommer att
göra en int resserad in sats . .i-\ven hytt ernas s~ingar, skrivbord, byråer
etc samt to il ettanord ning torde fa god användn ing . Sann olikt kan
också mycken teknisk utrustning på depåfa rtyget användas i nedan
nämnda verkstäder.
V id ubåts basen bör j;imviil f innas ett vä lförsett marl?ctcntcri som
ersättning för det genom nuvarande depåfartygs bortfall försv unn a
fa rtygsmarketenteriet Detta h ar nämligen förut vari t till stor nytta
fö r ubåtsbesättn ingarna vilka som regel sa knar marketente ri på s111a
egna fa rtyg.
, Den mcd·icinska fm-s lm ·iny cn på ubåts- och dyke riv~isenclets om rade har un der senare år varit i oavbruten utv ec kling . I v[trt land
har denna forskning till stor el el anförtrotts flyg- och navalmedicin ska nämnd en. Det syns därför befogat att i den här föres lagna ubåt 8b~sen, där det mesta finns samlat a v t iIl dessa forskningso1måd vn
horande anordningar, det iordningsställs lämpliga lokaliteter f0r forsk1~m gsarb etet. Det fö refa ll er ändamålsenl igt att i så fa ll a nsluta de ssa
ttl\ el en föreslagna simbassängen med til lhörande övn ingsclyktank.
B. A nordningar för ubåtsmaterielens skötsel. vå rcl och enkhn c
underhåll som ej kräv er ingång på örlogsvarv.
:·U båta rna kan lämp ligen förtöjas v id c :a -! st S0- 60 m :ånga, i
ll<t rh eten av nuv. depåfartygs förtö jningsp lats nyanlagda, från ;,t rancl-
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linj en utstickand e piranna·r. A rmarna kan rymm a ubåtar på va ·je
sida och ha r tillräckligt vattendj up för att tillåta fartygen att fört<Jja
med stävarna mot strandkanten. Pirarna fö rses med anordningar 1Ör
att kunna förse ubåtarn a med ångvärme, elst röm fö r laddning av de.
ras batterier, di eselmoto rolja, färskvatten och ev ä ven destillerat va t.
ten. På pirarna läggs rä ls för skjutv agnar och smärre kranar f ör
att möjliggöra arbeten med tyngre gods, t ex torpeder och robot·u·.
batterier, större moto rdelar etc . De nyanlagd a pirarna ("Berta", " Cis:
si", "Doris" och "E rn a" ) använd s i fö rsta hand av ubåtarna 11 1en
nuv. i närheten befintlig s k " laddbrygga" ("Ada") bibehåll s a !tjämt för ev behov, t ex av dvärgubåtar , passbåtar etc.
Värmecentra l anläggs för att förse förtöjda ubå tar, bostii<.ler , V \
pcditi onslokaler, verkstäder etc med ångvärm e och varmvatten. l ; nslutnin g till denn a central ano rdnas en elhaftcentra l fö r att l11!i.ili ggö ra laddn ing av ubåtarnas batterier från land och fö r att fö ··se
verk stä der m m enligt nedan med elkraft.
Verhs täd e?' anordnas för i första hand torped- och maskin:ubeten
samt Öv ri ga sm~i.rre arbeten som tidigare utförts på depåfartyget
Konto rslokal er iordnin gställ s i anslutning till verkstädern a som C'.'
sprängs in i de berg som befinner sig i närheten av ubåtsp irarJJa.
Lokalerna ansluts till pirarnas och strandkanten s rälsspår för 1tt
möj liggöra tyngre transporter.
Förrådslolw ler anordnas i närh eten av ubåtspirarna varigenom
ubåtarna snab bt kan tillhan dahåll as fö r fa rtygen lämp li ga reservdelar
etc. U båtarn a erh å ll er u.ppbördsntm och lämpliga lokaliteter i öv r i ~i
Ett mindre olj eförråd för motorbränno lja sprängs in i lämpliga, n \rliggan de berg med ans lutning t ill ubåtspirarna . För påfyllning av
detta för råd anordnas förtöj ningsp lats för för rådsfartyg på öns mor
den öppna f j är el en vettand e sida.
C. A ll männ a anordningar .
Sjövattn ets lwalitet i elen vik, som ubåtsbasens olika anordningar
g ränsa r till , kan befaras bli då lig. För att tillåta det friskare vatt tet
från närliggande f järdar att strömma fritt genom viken kan lämpligen det i vikens syd li ga del nu befint liga mycket trånga och gn u da
sund et vidgas och fördjupas. Måh~inda vore detta en bra uppgift [Ör
viss persona l in om basen, som ska tränas i arbeten under vattnet'
E n sådan förändring skull e dessutom medföra att båttrafik ku nde
ske genom sundet vilket skull e förkorta fa rleden mellan basen och le~
nya n lagda örlogsvarvet .
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Goda och r elativt t ~ita båtförbindel ser torde behövas me ll an basen
och örlogsvarvet , örlogsstat ionen samt nuvarande större brygga på
fast landet. Den ord ina rie Lirjan mell an basen och sistnämnrh plats
måste där fö r min st en gång dagligen regelbundet ~i v en anlöpa varv et
och sta tion en. För att sä kerställ a ang ivna sjö förbind elser även vid
stark isbt>bggning av dessa fa r vatten, kan man lämpligen lägga per fo rerade trycklu ft ledningar i far ledernas sträckning vari genom lämpJi bo· omrörning· av vattnet åstadkomme s och det varmare cljuovattneL
•
'
stiger mot y 3'1 och hindra r tillfrysn ing.

Det vore g ivel:vis orätt att inte låta de ru stade ubåtarna vid behov
också dra nytta w vissa r edan iordningställ da anordningar på andra
platser i landet. På örlogsvarven finns så lunda bl a övningsanläg gn in gar för ubåtspe rsona L Av dessa är t o m en landets f n största, och djupaste. Vid mera anvancerad e övningar med ubåtarnas besättningar
torde fa rtygen behöva fö rläggas till denna tankanläggn ing s närh et
i olika omgångar. Eftersom in om en nära framt id då inte kommer
att finnas något depå fartyg, som kan medföra erforderli g mekanisk
utrustning f6r övningarna ell er bereda p lats för besättningar n;::s mera
skrymmande personliga tillhöri gheter samt ge besättningar na drägliga
fö rlä~gn ingsförhå lland en unel er sådana öv ningar, måste andra åtgärder VId tagas i stället.
Det bör i detta sammanh ang omnämn as att ovan an fö rda problem
och förhå ll anden vid en framtida svensk ubåtsbas endast gäller för
fredstid. På !?rigsbaserin g av ubåtar bör andra kanske än viktigare
sy~pun kter li:iggas. F rågan om en genomtänkt krigsbaserin g av våra
ub~tar måste sålunda också gö ras till fö remå l för utredning. San n~hkt komm er en så dan likväl inte att inverka på deras fredsbaserin g
da man må ste låta ekonom i ka hänsynstaga nd e bli sta rk t fra mträdande.

Ett slopande av vårt depåfartyg fö 1· ubåtar betyder så lunda att
;llan måste på något sätt vidta åtg~ircler för att iordningstä ll a någon
·
· ns som de vilka
· gar fm
d e anordmn
·
all1plig Pla t s 1· lan d c1··ar motsvaran
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depåfar tyget erbjuder. Att se sådan fredsLas måste b_~i ga~1 sl~a on1.
fattande framgår också av det ovanstående. Men el et ar darfor v J\;:.
tigt att man i god tid gör sådana förberedelser att uhåtar_n:s fred s.
basbehov kan tillgodoses elen el ag som depå fartyget fa ller 1 tran. F ors;
då kan man räkna med att kunna till fullo utnytt ja den st~rka son1
lio-o-er i att vi har ett välutbi ldat och gott sammansatt ubatsvapen.
b b

Hur flottan sågades ut från Dalarö
A v kapten P ER BR O MAN.

Vid studiet av den svenska sjökrigshistorien åren 1675-76 kan
man i Ungers lllustreracl Svensk S jökrigshistoria sid. 224 läsa följande: "J ämlikt konungens befallning skulle de bästa fartygen genast
åter klargöras för att unele r Ugglas befäl afgå till södra Östersjön
med i det närmaste samma uppdrag som Stenbock, först och främst
skulle elen af danskarna inneslutna staelen Wismar undsättas . Då
Uggla slutligen hlef kla r att afsegla inträffade emellertid en så stark
köld, att han ej var i stånd att taga sig ur skärgården. Förgäfves
sågades med allmogens tillhjiilp upp en rinna från Dalarö till Elfsnabben, längre kommo fartygen ej utan måste här läggas upp för
vin tern" .
.
Stuclerar man andra sjökrigshistoriska verk såsom: Carl Gustaf
Torngui st: Utkast till Svenska Flottans S jötåg (1788), eller C. A .
Gyllengranat: Sveriges Sjökrigs-Historia (1840) för att få fler upplysningar om denna episod blir man förvånad ty ep isoden finns
överhu vudtaget ej omnämnd.
Vad kan då ha legat bakom denna desperata åtgärd att mitt' 1 v mtern försöka få ut en flotta genom en tillfrusen skärgår d och hur
var det möjligt att genomföra detta arbete?
Det hi storiska sammanhanget var följande. Efter Carl X :s död
år 1660 hade Sverige slutit fred med sina motståndare. Sålunda slöts
i Oliva kloster nära Danzig fredmed Polen varvid Livland avträdeles
till Sverige. I denna fred inneslöts även Tyske ke jsaren och Brandenburg. j\ven med Danmark slöts detta år (6 juni) fred, genom vilkeu
vi fi ck behålla Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Ven.
Den fredsp eriod som seelan följ de var mycket efterlängt:Hi a 1·
det krigströtta svenska fo lket och det gavs härigenom en mö j Ii ,~ het
att konsolidera det svenska stormaktsvä ldet. Det saknades emcllenitl
~j påtryckningar från elen franske konungen Ludvig XIV för att
törmå Svenska Rådet att ingå förbund med Frankrike. Fransmiinnen
lyckades också omsider i sina försök och i en traktat år 167 4 Överenskoms om gemensamt försvar och biträde. Resu ltatet av detta arrangemang blev att kriget åter blommade upp på kontinenten och
att delar av elen svenska h ~iren led ett mindre nederlag vid Fchr -
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B ild l.
Riksami ra le n Gus t av Otto Stenb ocl;

hellin i juni lG7 G. G<.:nast va r el en dan ske konung<.:n here del a lt sr)k"
r <.:va nch. för ticl iga re nederlag och de n danska kri gs iö rk la r11: g<.:n 1, 0 111
redan el en 2 sept samm a å r . •Äv en H olland och S pa n1 cn sall ack Slg
t ill S veri ges fi ender.

Ko nungen. som nu öve r tag it r ik ssty ret och re dan i juli ,l;·tvtt be·aUning om f lotta ns ru stn ing för sky del av tra nsporter till Fommern.
~)esl öt att den svenska fl ottan i an slut nin g till den pomm erska exedition en skull e uppsöka och s lå el en da nska f lottan . En lan dstigning
~å S j~ill ancl skull e därefter sk<.: fö r att tv in ga l)anm ark t ill i recl in:,an den da nska f lottan ha nn fö rena sig m<.:d el en h ollän dska.
Det skulle eme ll ertid visa sig att fö rm yll(b rsty rcls<.:ns slapphet och
oordn ade fö r valtnin g skul le få en fö rl amanek in ve rkan på utrustningsarhctena . [•' lolla n h aclc dess ut om under fe mton å rs t icl icke V<LriL
till sjöss och va rken riksmarsken IVrangel ell er 1·iksam iralen Stenbock hade v isat särsk ilt mycket n it i uppfyll amlct av sina åligg::mJer.
U tru stnin gen g ick så ledes mycket långsamt och att kon ungen snart
blev myc ket irri te rad över dröjsmålet framgår av det br ev . ban den
7 sept sä nde till r iksamiralen. I detta heter det :1 ) "Det går oss till
sinn es, att på E dra må ngfal eli ga löfte n om vår f lottas skyndsamma
utlöpand e iinnu ingen eff ekt fö ljer, varav all a våra desse iner mot
fiend en sättas t illba ka . V i håll e det både för oss och h ela nat ion en
nesli gt, om vi icke skull e våga oss ut emot de t ju go fi entli ga skepp,
som sägas va ra i sjön , fa st vi icke kunna komm a starkare åstad än
lika så många. A lltså ~i r vår sista r esolu tion att I u tan r ingaste ~·ids
spillan med t jugos ju skepp ell er så må nga som möj li gt i Guds namn
begiver E de r till sjöss, komman des emell er tid de an d ra, som de h inm\
efter, a tt till Eder stöta. Vi fö r vänta nu av E der h ä remot ingen invändning uta n vilje Oss i överm orgon till Dalarön begiv a t ill att se
vem elen siste lär vara denna Vår nådiga vilj a att efterleva" .
Ännu en månad skulle det emell ertid d röj a innan konun gen kun de få meddelande om att fl ottan löpt t ill s jöss. D etta sk edde elen 9
oktober, vilken dag fartygen med n or dli g v ind lämn ade A lvsilabben
och satte kurs m ell an Got land och Ölan d.
H ur såg då denn a f lotta ut ? Den var upp delad p å fyra eskadrar,
elen första besto cl av 6 linj e-s kepp, 2 krona ns och 6 be värad e köpmansfregatter uneler riksamiralen S tcnbocks befäl ; elen anclr8 a v 6
linje-skepp , 2 kronan s och 6 bevärade köp mansfregatter och bri ggar
uneler befäl av riksrådet och amiralen N il s l1rahe, el en tred ie av G
linje-skepp 2 k ronans och G bevärad e köpm ansfregatte r. i.\ 11 samll1ans var det a lltså 24 linj eskepp . J O h onan s och 24 bevii.rad e köp lllansfregatter, som denna höstd ag J G7 5 lämnade S tockh olms sk ii r-

--

') Bäckström: Svenska flottans hi s to r ia s id 108.

69

68
ka librar uch
gård. Bestyc kninge n beslod av :2.18± kanon er av olika
.
n
m~i
s
bål
7.181
och
er
ombor d fanns 2.981 solciat
uneler segel
O m det sålund a tagit l:omg tid att få flottan rustad och
tillbaLa.
va1·
åter
elen
förrän
linge
ja
drö
ej
så skull t.: cl et cbrem ot
an åter
flott
e
ankrad
r)
oktobe
19
den
(
ition
Redan dtcr 10 dygns <.:xpecl
;in
bngre
sig
te
sträck
ej
som
on,
iti
cl
jöexpe
s
en
vid Älvsna Lben eft er
dctb
till
till Karlsö arna, och uneler vilken fiende n ej siktats ! O rsaken
de
oträna
helt
med
nade
beman
var
en
fartyg
att
a
bl
missly ckande var
uch
ats
skingr
besättn ingar, att höststo rm ar mött och att fartyg en
bl and bes;t tth;irja
e
börjad
mar
sjukdo
även
När
.
grund
flera gåt t på
Stenbocl;
ningar na och p rov iant och friskt vatten börjad e t ryta beslöt
att avbryt a expedi tionen och återv~i nd a till Dalarö .
lland et a [(
Huvud orsaken till misslyckand et får tillskri vas det förhå
ndigt
fullstä
var
befäle t över denna stora flotta fö rdes av en man, som
stor
en
över
t
befäle
obevan drad i de proble m som är förkni ppade med
flotta.
svensk a (Jr·
A tt detta missly ckande för den tidi gare så seger rika
Sverig e är
i
lt
överal
else
logsflo ttan, kom att väcka allmän förtryt
stor.
vrede
gens
konun
e
förståe ligt och fram förallt var elen svensk
und·
att
genom
em
Pomm
hotade
Han insåg nämlig en el en fara som
igh et i det
sättnin g ej kom fram. Hans vrede f ramgå r med all tydl
det :2)
heter
detta
I
ck.
Stenbo
sände
brev som han i detta samma nhang
skatta t fä der"Detta hade flottan kunna t hjälpa så framt I hade högre
rati on~r , och
konside
a
privat
egna
Edra
~in
d
neslan dets bästa och välfär
nu skett är.
som
ligt
nes
så
än,
nden
fie
på
velat hellre gå med heder
ueras för
prostit
tion
reputa
vapens
våra
nom
vända tillbak a, varige
vi ss.'' 1--: o·
hela världen, och fö rlusten av vå ra tyska provin ser blir
att undcr;., jJ;a
nunge n lät även tillsätt a en "Kom misso rialrät t" för
" l :o att Hik>
förhål landen a vilken efter rannsa kningen förkla rad e:
dessutotll
Amira len försen t om dagen gått ti ll segels med så stor flotta
efterlåtit
och
försum mat den vind som var gynna nde dagen förut,
ovan.
var
han
att taga goda r åd av erfarn e m~in i en syssla vid vilken
et!
på
och
arna,
2 :o att Amira len i oträng de mål ankrat vid Karlsö
JJorl
hade
,
upp
ville
obekvä m t ställe; och att han då ankare t icke
cbnned kapa tåget, och hinma t ett mindr e fa rtyg kvar att arbeta
. .
bben"
Elfsna
till
nt
3 :o att A mira len utan gilti ge orsake r återvä
vie
st
förlu
ns
Krona
ersätta
För detta dömde s Amira len till att
2. Unge r: Svensk sjökrig shistor ia sid 228.

B ild 2.
Am i ral K las Uggla .
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"denna fruktlösa utrustning " med 209.24± daler silv ermynt samt fii rklarades oförmögen att " riksamiral sämbetet vidare bekläda" .Konung-en lindrade sedermera hötessumm an till 100.000 daler.
Rättvisan i denna dom ~ir svå r att bedöma. Gyllengran at ta; i ~. i 11
sjö krigshistor ia Stenhocks parti och anser: "Och rättvis li gen bor le:
icke den tappre Stenbock hetalt en end a daler, men vä l el en eller dc ,
som satt h onom på en post, el en han väl a ldrig kunde önska bekbd;:
Förg~ives försökte man nu att åter få f lottan till sjöss fi)r ;J [t
undsätta de tyska provinsern a, men ti lltagande sjukelom bland ksätt ningarna omöjliggjo rde ytterli gare försök under oktober mån; d.
Men icke hell er denna motgång kund e rubba Karl XI :s beslut .tlt
med en ilotteskacl er undsätta VVismar. A miralen Uggla fick ~å lu n la
orcler att med de tio bästa skeppen snarast löpa ut, slå den rientli l;·a
flottan och seelan beg iva sig ti ll Tyskland. Det v isade sig dock alt
det var förknippat mecl harl när oöverstigli ga svårighete r att få dessa
tio fartyg k lara. Det mesta saknades , pengar för fartygens utn cl ningar och provianter ing och icke minst sjöfolk för besättning arna.
Slutligcn såg sig rådet tvingat unelerrätta konungen, att det ej \ ilr
möjligt att uneler för hanelen varande omständig heter {å de stö rre
fartygen klara. Allt man kunde åstadkomm a var att u trusta tio mi nelre örlogsskep p och några !Jojorter.
Det var således en maktpålig gande och en för hela kri gsförloppet
betydelsef ull uppgift, som ålacles amiral Uggla. Genom den ,1t-,hc
fallcia expedition en skull e \Vismar undsättas, och en ny försva ,·splan för dc tyska provinsern a möjliggöra s. Landets stridsk rafter sk ulle därefter koncentre ras mot huvuclfien clen: Danmark.
Svår igheterna fortsatte emellertid att bopa sig. Uggla insjukn ade
och kunde uneler november ej lecla arbetet och n~ir han sedan tdlfris l;-nacle tillstötte anclra svå righeter. !)e planerade förrådens litc'JIhct, bcsiittning arnas sjöovana manskap och mycket an nat gjorde ·ttt
ma n l it et va r bör j ad c misströsta om utsikterna att få exped itioPen
till stånd. Konungen själv ville emellertid icke höra talas om ett 111stii llande av densamma . \ \'ismar var i största behov av unclsättni 1g.
Arbetena fortsattes d~idör men ii ven v~idrets makter var emot Ug~ la.
I mitten av december bl ev kölelen så sträng att farlederna i sk.i rgårclen isbelacles. Den ena konferens en efter elen andra hölls nu i
am iralit ets koll egiet för att finna n ågon utväg. De flesta av mecllctn·
marna framhöll diirvicl omöj li g heten i att vid denna årstid och 111ed
rådande viiderlek få expedition en till stånd. Aven Uggla börj ade

att 111 isst röst a och sade bl a vid ett möte elen 9/ 12 att h ans för sök att
~ill fartyge ns bemanning uneler denn a farliga exped ition skaffa erfa rna kofferd ister elitt ill s miss lyckats. Emell ertid hän visade han til1
konungens bestiimcla order och " lät det föga på sig inv erka" , att båd e
riksamiralen oc h ?\1 i Is Brahe för klarade honom " hel omistancle s". Åt
väd ret kunde han emellertid inget göra och elen J 9 clecelllbe r förlda racle ban öppet "att så länge elen hårda vintern varade kun de man
e i tänka på eskaderns u tlöpancle" .
. Vi d denna tidpunkt in g ick det n edslående bud et att vVismar ej
ku nn at motstå belägringe n utan kapitu lerat elen 23 december, delvi s
av att den p lanerade flotteskade rn med förstärk50111 en direkt fö lj d
ningar ej kommit fram i tid.
En av expedition ens uppgifter hade clärmccl bortfallit men trots
detta be fallde konun gen (8/ 1 1676 ) att Uggla sku ll e gå ut med eskadern fö r att fullfölja cl c andra uppgiftern a.
U tsikterna att få eskadern till sjöss hade samt idigt ljusnat. Ett
blidväder i slu tet av året m edförde att led erna i skärgården åter blivi t
isfria. I nte hell er clenna frist kunde dock utnyttjas, ty fartygen var
icke klara. A llt tycktes sammanga elcia sig mot Uggla. Förråd en, hack
ännu elen 7 j anuari icke kommit fram till Dalarö och så sent som
elen 17 januari hade fulltaliga bcs~ittningat· ej an Iii n t till fartygen.
::-Jär han så ~int li gen var klar för avsegli ng började åter farlederna
att isbeläggas .
Den 21 januari li1mnadc Uggla Stockho'lm och anlände samma dag
till Dalarö, för att cbr mötas av det beskedet att arbetet med utrustningen fortfarand e ej var klart. Och inte nog med detta, v~iclerleken
hade åter slag-it om och lederna från Dalarö frusit till ordentligt.
Hela Mysingsij ärd en hade frusit till så hårt att man kunde köra med
häst och släck från N åta rö till fastlandet.
Uggla bö rj ade nu misströsta och att isa sig ut. menade han, skulle
'ara alltför tidsödand e. Man skulle i april inte ha hunnit län Pre än
till Lanelsort och clå sk:ulle alla förråd vara slut ansåg han. ~,(tt clet
1
~a r en förtvivlad man som i detta bgc begiirde råd ets reso ution
framgå r tydligt av det brev h an elen 26 janu ari skickad e till amira1.1tetskollegiet. [ detta h eter clet3 ) "Jag vet väl att hans Maj :t liircr
fatta stora on åcler ti ll m ig och kasta all skulden på mig; men som
Jag ej skyldig är ti ll en prick, h ave r ett rent samvete, h emsbi ll er jag
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alltsamma ns i Guds händ er; jag haver ingen annan patron, O': h l1;lil
skall v~'tl görat".
Amiralitet et beslöt också att sjö folket skull e föras ti ll baka t ill Stod:ho lm utom en liten sty rka för skeppens bevakning . För konun gL·n
var det som skedde en stor missräknin g, men åt vädrets m a kter ku nde
inget göras, ett isbä lte på två mil skilde ju eskadern från öppet vattLn.
I början av februari ljusnade åter situationen . Mildväd er inträdde
och rådet s;incl e Erik Lindsköld och Joel Gripenstic rna till Dal arij
för att på p latsen unel ersöka möjlighete rna att komma till sjöss. 1le
föreslog h elt enkelt att man skulle såga en ränna till öppet vatten och
på så sätt f å ut eskadern. Att förslaget betraktade s med misstro ;1y
många är förståeligt . men elen -t februari var frågan uppe i rådkamn ·;1 .
ren . Linelsköld för k la rad e härvid att en ligt det a v honom uppgjorda
förslaget skulle man kunna såga 72 alnar i timmen med 24 sågar o~:h
80 båtshakar. För att sakkunn igt granska förslaget bt rådet k al l<~
Uggla. \)enne ställde s ig h elt avvisande, och det g ick till slut så lå1 gt
att Uggla begärde att i privata ~ircnden få r esa ti ll landet umlet· f ; r:~
dagar. Rådet bifö ll emell ertid ej denna anhå ll an, utan lät honon1 i
stället förstå att h an sku ll e ådraga sig konungens onåcl genom 1tt
lämna clet ma ktpå liggande verket för sina privatange lägen heters sk ull.
"Uggla sade sig då", heter det i protokoll et, 4 ) " i Guds namn sk ola
gå sin väg ehuru det då lyckas måtte" vardter beslut fat tades all
planen skulle s;ittas i verket.
Rådet handlade nu förvånandsv~irt snabbt. R edan samma dag Ileordracks lanelshövd ingen i Stockholm s .l än att ombesörja att 8 ~t ~l O O
bönder den 7 febr infunn e sig på Mys ingsfjärde n utrustade med yx 1r.
båtshakar och långa stänger. Issågar och proviant anskaffad es och
lotsperson alen beordrade s staka ut rännan på isen.
L indskölcl. som utsetts till företagets ledare, satte genast igång (Ich
tack vare hans ihärd ighet visade det sig också utförbart. En b;ti · ;~
gancle orsak härtill var icke minst det mi ldare väder som nu intriid ck.
vi lket medförde att arbetet på isen blev någorlund a drägligt.
Detta gigantiska företag väckte berättigat uppseende och fr;:nl förall t ha vi elen dåtida franska ambassadö ren i Stockholm Fenquiercs
att tacka för att v i genom h onom fått reda på hur arbetet utfördes.
Han visade näm ligen mycket stort intresse fö r företaget och ansåg
att det arbetssätt och de verktyg som anv;'tndes mycket väl skulle
1)
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iiil1lp~ ~ig. för upp tsning av tastningsg ravar. Arbc:tet har deta ljera t

)esknvits 1 ha ns dagbok. Utdrag ur denna dagbok ti ll stiil lde han elen
franske utrikesm in istern och dessa utdrag f innas bevarad e.
Det framgår av dessa anteckning ar att arbetet var förenat m ed
sltora svårighete r. Isen var på som liga stä ll en 2 a 3 fot tjock un (iclc et a tt clen pao anclra sta.. Il en var sao svag att det var n. sk att arbetarna

sk ull ~.: gå ned sig. H.änn a n gjordes 35 fot bred och för att göra dt 11
så bred v isa de det sig nödvändi gt att vid sågn ingen uppd ela bredde11
i t re r utor iställ et för två som man ursprungligen tänkt sig . D c tt ~
har tydligen i hög g rad fördröjt arbete t. D en bredel som r~innct n så.
lu n da f ick var emell er t id endast 2/ 3 av vad Uggla hack yrkat p;1_
Linelskö ld säger sig också h a haft all möd a att fö rmå amiralen art
m c<l sin a fartyg låta sig dras fram genom rännan .
A rbetet gick snabbt framåt och redan den 12 f ebr, efter kn app1
en vecka s a rbete. kom eskade rn fram till Ä lvsnabben (v issa k ilk:
ange att a rbetet tog tre veckor ). Detta inn ebar en stor triumf för
Linclsköld. 10 fartyg hade lyckli gt fö rts fram genom isen en striic ka
av :20 km .
\' il ka dessa tio skepp var och hur stora de voro chirom vari erar
uppgiftern a. U1· rådspro toko ll och a miralitetets h andlin gar ka n lll an
f å f ram fö lja nd e namn: Mari a, Leoparden, Isabella, Jernv ågen, Konu ng Dav id. Enhorn. Constanti a och Caritas vilka alla betecknas H llll
s kepp. Hiirtill kom bojortarna Fortuna och Posthornet. Av cl Lssa
va r l\11 aria det största med 44 kanon er, Leoparden, Jern vågen , l':n.
h o rn. Fortuna kronafregatter mecl12- 16 ka noner och resten l•ev i ra·
de handelskepp med varierande antal ka noner .
Hur gick det se elan för dessa fartyg? T yvärr var väd rets ma Ll<:t
icke nådiga. När fart ygen kommi t f ram t ill A lvsnabben hade lll <l r
väntat sig att finn a öppet vatten, men kölel en var intens iv och isen lag
enli gt vad Linelsköld heriittar till rådet den H febr ä nda till lVfell s·('n.
a li ts å återstod ytterliga r l V:2 mi l att fo rcera . Efter detta nedslå ~: ldt
besked bl ev ~ivl:n cle mest entus iastiska anh ä ngarna till pro jektet k
tiinksamm a och niir dessutom den starka kölden omöjligg·jord·= vi da re
arbete på isen utfärdade rå det order om a tt far tygen ti ll s vidare sk ,dk
kvarligga i vinterhiger vid .:-\ lvsnabben. Bes~ittnin garna. utom e•1. m Jncl·
r e styrka för skeppens bevakning. sku ll e återmarschera till hU\ ud·
sta den.
_-\tt råclt:t eme ll ertid icke allcleles uppgivit hoppet om alt kun m fa
eska dern t ill sjöss under vintern visar den order som U pplands ,JCh
Södermanl and s regementen erhöll och som inn ebar att dc sk ulk
håll a manskap heredela att på fjorton dagars varsel infinna sig vid
j-\ lvsnahben. Någo n avsegling blev dock ej av ty ~innu i mitten ~~
1
m ars var hela Mysingen tä ckt av is. Slu tet blev att man besiÖ
1
uppskjuta hela företaget tills det kunde utföras av elen stora fl oti< ·
som man hoppades skull e vara rustad och segelkla r tidigt denna vi.\!

Bi l d 4.

ör logsskepp fr å n 1600-ta le t.

Tyv än- blev så icke fa llet flottan blev ej klar fö r avseg ling förriin
'
i slutet av ma j .
Vad bade resultatet kunnat bli av denna expedition om ej så m:'inga
ogynnsamma faktorer ; oordning . brist och sjukdoma r och framf örallt
ogynnsamma väd erleksförhållan den, h elt omintetgjort att den g ennm-

j (j

fördes? Den viktigaste uppgiften att unclsiitta \N ismar, var nog L-~ 11
början dömd att miss lyckas, ty även om eskadern hade kommit i viig
under november månad hade elen kommit försent Genom att de a nd r~
uppgifterna: att proviantera Pommern och att överföra kaval leritt
till Skåne icke heller kom till utförande fick elen uteblivna exp c·dj.
t ionen vittgående fö ljd er, framförallt för striderna i Skåne u ndq
sommaren 1676.
Den misslyckade expeditionen fick iiven andra kanske mc:r vittgående följder. Den visade nämligen tydligt hur ogynnsam Stockh ol llls
skärgård ~[r för en örlogsbas, niir fienden h ette Danmark eller J lo!.
land. Dessa länders f lotta kunde nämligen vara segelklara betydligt
tidigare på året, och härigenom lätt hindra svenska flottan att k<mJma till sjöss. Karl Xl insåg detta och gav order om att en ny huvudstati on för flottan skulle inrättas. Resu ltatet av detta blev att år
J 679 beslut fattades om att huvudflottan skulle förläggas till T wssö
hamn i Blekinge. Man kan således säga att Karlskronas tillbli H i't
delv is är en föl j el av elen olyckliga expeditionen vintern ] 67G-] !17\i
och den striinga kölelen det året.
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utteratur
"The Admiralty Regrets" av C. E. 'l'. Warren
och J. Benson. ( Harrap London). Pris 15: 75 .
'"l'he Admiralty regrets to announce that H. M . Submarine Thetis .
n as tailed to surface ." Med detta meddelande den l juni 1939 kl. 11 på
eftermiddagen fick allmänheten de första nyheterna om en av de dyst-raste sjöolyckorna i fred i vår tid, som resulterade i förlusten av 99 liv.
Den engelska nationen var upprörd' vid tanken på de instängda männens
kamp för livet och över de misslyckade räddningsförsöken.
När meddelandet gick ut hade Thetis varit försvunnen i 9 timmar, och
detta efter sin första dykning i fritt vatten. En dykning som ingick i det
normala programmet för en nybyggd ubåt, och under vilken inga avancerade prov skulle för etagas. Inga av de 50 män, som var representanter för byggnadsvarvet eller utgjorde studiegrupper från liknande
ubåtar under byggnad ansåg det därför nödvändigt att före dykningen
bliva översatta till fö ljebåten, en bogserbåt. Det totala antalet män ombord blev därför 103, eller nära dubbelt mot en normal besättning.
Från följebåten kunde vid dykningen iakttagas att Thetis var alldeles
för lätt (10 ton som det senare visade sig) och hade svårt att komma
ner under vattenytan. Undersökning gjordes ombord för att upptäcka
eventuella fel i vikt och trim. Därunder öppnades för kontroll de inre
torpedtubluckorna och vid öppnandet av tub nr 5 rann havsvattnet med
stor kraft rätt in i ubåten, så att denna snabbt blev för tung och sjönk
t ill botten.
Dramatiskt skildras b esättningens kamp mot det inströmmande vattnet, hur man lyckades begränsa vattenfyllningen av ubåten till endast
de två förligaste avdelningarna och hur alla förut räddar sig till de in:takta rummen akteröver. Men de första förhoppningarna om att alla
räddats grusas snart. Nya svårigheter uppstod då alltför mycket folk
trängt s ihop inuti en reducerad ubåtskropp . Problem som: hur länge räcker
luften och syrgasen att andas (här endast 24 timmar), när blir COz koncentrationen för stor, kommer det någon klorgas från batteriet, finns
det någon mat i de intakta rummen, klarar man ltylan, kan man ev.
täta läckan förut och få upp båten till ytan, kan man göra uppstigning
:tned andningsapparaterna från det djup, som ubåten ligger på (här omk.
55 meter), har efterföljarbåten slagit larm, finns det några fartyg i
närheten av oss och många andra var aktuella för varje man.
Förtvivlade försök att tränga in i de förliga rummen och stänga tubluckan göres. Så uppger man dem och försöker istället få upp aktern
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Notiser från nar och fjärran
Tyskland.
Jagare.
Alla de sex jagare, som USA skall låna ut till den västtyska flottan ,
sicall stationeras i Östersjön. Av jagarna har h it till s en levererats, två
er att överlämnas nästa sommar och de öv ri ga i slutet av nästa å r.
,
1 0 111111
De tre sistnäm n da jagarna kommer att stationer as i F lensburg .

Svenska Dagbladet d en 2/12-5 8.

Storbritann ien.
Hangarfartyg.
Bulwark återvände fr å n Medelhavet till Ports m outh den 4 nov ., för att
genomgå omb yggnad till »commando ca rrier». Som sådan kommer :hon att
ha 600 fullt u trustad e commandosoldater och två helikopterdivisioner ombord. Det är Suez- ocl1 Libanonkriserna, som visat nödvändighete n av
att sna bbt k u n na transport era fullt stridsberedda soldater till olika krigsskådepla t ser. - Bulwark b eräkn as bli färdig nästa sommar.
The Navy dec . 19 58.

Eagle skall genomgå modernisering med a nledning av att hangarfartyget ska ll utrustas m ed de n ya fly gp lanstyper na Scimitar och Sea Viven .
Moderni seri ngen syftar främst till att förbättra serviceorganen för de nya
flygpla nen.
The Navy dec. 1958.
Ark R oyal komm er att genomgå e n liknande ombyggnad i Devonport.
Th e Navy dec. 1958.
Victoriou s skall ersätta Eagle

Medelhavet.
The Navy dec. 1958.

Kryssare .

Kryssar en Jamai ca har utbjudits till försäljning.
Marine News nov. 1958.
Newcastle håll er p å att »avlövas» för n edskrotning.
Marine News nov. 195S.

83
82
Suber bs framtida öde diskuteras u tan alt ä nnu något d efen itiv t fa~t
ställts .

Marine News nov .

l'l!i~.

Swifts ure ska ll g e nomgå en omfattande ombyggnad i Cll atllam.
Marin e New s nov.

1 :1 ;;~

Jagare ,
4 robotjagare med ett d eplacement å 5.000- 6.000 ton har bestä ll t~
De kommer att få namnen Hampshire, Devonshire, Kent och London .
The Navy Years Bok on Diary 1:1 59

Broadsword seglar den 15 d ec. !'rån Rosyth för att förena sig
sjunde jagarflottiljen i Medelhavet. Torpedtuberna har tagits bor t
e r satts med en jättelik radarantenn monterad på ett sex meter högt
Radarn är en speciell luftspan ingsanläggn i ng med upp gift att ge
information om annalkande flygföretag.
Marine News uov.

Gravelin es

och

St. .Tame's skall

byggnader .

Ubåtar,
A tomub å ten Drea dnought b er ä kna s sjösättas

genomgå om fattand e

Ubåtar.
Halilmt komme r a tt bli d e n för s ta a tomub åten utn ts ta u m ed r ob ot a r
av Regnlus-typ Ubåten blir p å 3.5 55 ton och k ommer at t f ö ljas av P e nnit:
po!lach och Plunger, a ll a p å 4 .240 ton.
Th e N avy d ec. 1958.

meu

Indien.

och
l on 1

tidig
J '158.

Caesar, Gambrian och Cas sand r a ska ll m odernisera s .
Marin e News n ov. 1!158.
Chevron,

Amerikas Förenta Stater.
fregatter .
Bethleh em Ste el Company !ta r J'å tt i u)Jpdr ag att b ygga d e n r ö r ~ ta a tom fregatt en , som blir )J å 7.GO O ton . B e s t yckni ng kommer a t t u tgöras a v
lv-robotar a v ty)J T errier snm t mod e rn a vape n !'ör ubåt sja ktkri gf öring.
Th e Navy nov . 19F> R.

om·

Ma ri n e N e ws nov. 1!158.

Fregatter.
Beas och Kuthar , bägge av a n tiubåtstyp , har sjösatts den 9 resp . 14 okt.
Marin e N ews nov. 195 8.

Argentina.
Hangarfartyg .
Vid en högtidlig ceremoni i Portsmouth den 4 n ovember hissades den
argentinska fl aggan för första gången på Indep 8ndencia, fd brittiska
Warri or. Fartyget avseglar i december till Buenos Aires ,
Marine News nov. 19 58.

Frankrike.
s b te t a v 1961
Th e N a vy d ec. '!IGS.

Fregatter.
Bea.rnais övertogs av flottan i oktober .

The Navy nov. 1958.
l{o r g u a l, de n an d ra u bå t en a v Po r)Jois e ldass en, h ;u hi stJa t b efälste< k en.
U båt en ha r hö g un d ervatte n s far t och s tor uthå lli gh e t, o ch är utr u.; tad
!1l e d säviii yl- so m lu ft s pan ing s r n.da r.

Th e Na v)' dec

S le u t h h nr sä lts fö r neds krotni ng.
M arin e

Ne \V S

n ov .

Ubåtar,

Le Siren e h a r återlämnats till br itti ska flottan.
The Navy dec. 1958.

!1 58

Argonaute hissade befälstecken den 23 okt

! I~S.

'l'he Navy dec. 1958.
Sp r inger h ar sålls till Is r ae l oclt f ått na m n et T an in .
Mar ine News no v.

9oS·

E xper imen t -Fa rt yg .
Gird ie N ess h a r a v s l; jutit tva robo t ar a v typ s e as lug m ot ett ma!f\)'g·
pl a n . D e n fö rsta r ob oten t r ä ffade m å.Hly g pla net och den and ra d e t sti rst~
a v d e n e df alland e v raksp ill ror na.

The Navy dec. t 95S

Austra lie n.
f're gatter.
l.

Yarra,
v·

den första i en set't'e

0111

f'vr·a
llat' s]·a··satts
vt·d NaJ
,
•
va l D oc k'yar d

dent~tori a den 30 sept. Yarra som får ett deplacement a v 1.840 ton, är
orsta fregatt som byggts i Australi en.

The Navy dec. 1958.

84
Italien .
Fregatt er.
från Can.
YttP-rlig are en fregatt av Bergam iniklass en har b eställts
tieri Riuniti.
The Navy dec . l !1 5s.
U båtar.
Förbere delsear betet för byggan det av tva
har framskr idit lån g t .

uh~ttar

på Monfalc one-var ret
The Navy dec. l iGS.

Spanien.
Fregatt er.
Rayo, den fjärde

en serie om nio, har trätt i tjän st.
The Navy dec. 1'158.

