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Qstersjörealism 
Av hedersledamoten STIG H :son ERICSON . 

N[ot en rikt fasetterad historisk bakgrund har frågan om Östersjöns 
Jitiska status ånyo aktualiserats, denna g-ång genom sovjetiska och 

po d dem befryndade röster. Cncl er århundradenas lopp ha moliven 
JJ1C .. ... l 1 l . l 1 .. 1 liksom anhangarna lo r oc 1 mot ett Ja t1s 't ma re c au:;um vax at. 
:.Iålet har dock oföränderligt varit att vinna politiska fördelar. Som 
låtryckningsmedel ha militiira ingripand en skymlat i bakgrunden. ~lan 

]
1
ar också varit beredd att försva ra eftersträvade överenskommelser 

med vapenmakt. Det har med andra ord undantagslöst gällt en vii pnad 
stängn ing ell er neut ralisering. 

Om det tidigare presenterats motiv av karakbren "ett fredens hav" , 
ha de historiska aktstyckena unelan röj t var j e tvi ve l om de verkliga 
sbilen, ett dominium maris ba ltici. Enbart det senaste seklet upp
visar en sannskyldig provkar ta på o l i k a in tressekonstellationer. Sve
riges röst har g jor t sig hörd men knappast haft något avgörande in
flytande. Härtill har, siirskil t uneler 1800-ta let, det svenska sjöför
svaret varit alltför försummat. 

Vid ticlen för det rysk-turkiska kriget i slutet av 1810-talet för
handlade Ryssland och Tyskland om en stängning av Östersjön för 
att hålla Storbr itanni ens pansrade näve borta. "Situationen inrymde, 
ur skandinav isk synpunkt, kusliga möjligheter", säger Folke Lindberg 
i "Den svenska utrikespolit ikens historia" . "Ett östersjökrig med Eng-
land och T yskland som antagonister skulle efter all sannolikhet komma 
att delvis utkämpas på danskt te rritor ium, och Sveriges-"0Jorges ut
sikter att lämnas oberö rda i ett sådant k rigsfall måste bedömas som 
osäkra" . 1885 sonderade ryssarna ånyo läget i Stockholm och Köpen
hamn men avvisades fr:imst med anl edning av det starka Storbritan
niens negativa inshillning. Ryssland var ännu a llt för svagt ti ll s jöss 
f~r att kunna siitta makt bakom orden. Det fick nöja sig med att 1;al!a Önskedrömmen levande. 1905 utveck lade Tyskland och Ryssland 
anyo en livlig diplomatisk akt iv itet i Storbritann ien, Sverige och D<m
lilark. T yskland planlad e samtidigt ett snabbt besättande av Östersjö
;nloppens stränder, främst de danska. Det gä llde elen gången för 
Yskarna att komma före engelsmänn en. 
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.Rysslands intresse svaln ad e em ellertid seelan d et för lora t ~ 1 11 il 
under kriget mot Japan. Ett sam a rbete med enge lsmännen ll' ddeO~t~ 
då a ll tmer som en nödvänd ig het fö r att balansera d en viixa1 le h ~R 
s jömakten. · s <t 

Sver ige fas thöll alltj äm t pr.in cipen om ett öppet hav. l) , ta de' 
d f l l. 1 . .. . .. 1 o 1 ~~(J m er som e esta c 1s (USS IOne r om stangn mg aven c a ed k in , 

po li tisk blockbildning. Man rörd e s ig med beg repp som "en neut;)a 
liga", "en Östers jöentente", "ett Öster sjöförbuncl" etc. Fr:"u1 eng-e l s~ 
s ida ansågs elen bästa garanti en fö r Östers jöns och inlopp" 1s fnh et 
vara ett n eutra lt block, bi ldat av de tre noreliska ländern a. 

N ä r det första världskriget bröt ut ex isterade inga Övc ·nsk0111 _ 

m elser som inskriinkte operationsf rih eten i Östersjön. Em el !. n id vid
togs av de n eu trala sta terna Danmark och Sverige liksom a v ,.sklanr\ 
en rad å tgärder, som i r ealiteten inneha r ett spiir rande av Ö· r: rsjöin
loppen. A tt detta in te ledde t ill li vligare proteste r f rån S torh ·tan111e11 
torde h a berott på , att man in te vi ll e r iskera ett intr;ingan d• i "rått
fä llan". De brittiska planerna g ick ut på att innestiinga d n työka 
högs jöf lottan i N ordsjön och cbr besegra el en fortast mi iJ igt. _\ (! 

Tyskland inte hade några invändninga1· va r ga nska n aturlig t K id ka
nalen var vid denna tid en t~im li gen siiker förbindelse m ellan ]\',1 rd- och 
Östersjön, och engel ska f lottan förh indrades att stödj a befara•lc r:>sb 
landstigningsföretag mot tyska Öste rs jökusten. Härigenom u tÖ vJde 
stängningen inflytande även på det tyska lantmilitä ra läge l llll iick 
en välbehöv lig av lastning. 

När sammanbrottet 1917 sköt ett g rundskott i den r ysk; i lottans 
operationsduglighet utnyttjades situ a ti onen för omfattande t_\ ~ka land· 
stigningsföretag m ot balt iska kusten. Seclan iiven T yskl an ds 111• tståncls· 
k raft brutits lämnades engelsmiinnen hitt t illtr;i.clc t ill östcrsj"vattnen, 
utn yttjat v id s lutuppgörelsen mecl Ryssland. R edan 1918 to..; därför 
d e revo l ution~ira m akthava ncl ena upp el en tsaristiska tan b n pi't en 
monopolisering av Öster sjön i fo rm av " elen socia la revoluti on< ns hav". 

U nder mellankrigstid en fortsatte diskussionerna om en mu tralise
ring av Ös tersj ön uneler a llt starkare meningsbrytn inga r. antalet 
strandägare v id Östers jön hade ju avsevärt ökat. Såväl Tysk ctncls och 
R ysslands som de nya sta te rnas svaga marinstrid skrafter ttg jorde 
emell e rtid en hämmande fa ktor; o rd en vägde a lltför lätt. D e c i ie ntiig<~ 
sven ska u ttalandena ge v ie! hanelen att inga avkall gjordes ph ...;v c 1 : 1 g~: 
ståndpunkt: ÖstCJ·sjön måste fö rb li et t f rit t h av . D e svens.· a rostt· 
som höjdes för "en. i möj ligaste m ån aktiv Östersjöpolitik ". 1 1ed dess 
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, . t diffusa innebö rd. blev inte bönh örda. Vii rdet av sådana traktater 
il~~oasattes dessutom starkt, då som nu . Exemplen på brutna över-
it r~g001111e l ser ~iro fl e ra ~in motsatsen . ' ; 
enb'e uneler m ell ankrigsåren aktueUa önskemå len om _()stersjöns_ neu
. lisering komm a em ell erbd 1 s1tt ratta sammanhang t orst om hansyn 

11 ~11 tidigt tas till st riivancl ena a t t bi lda sä rskild a statsgrupper kring 
~stersjön . Maktbalansen utsattes för fl er a betydande rubbningar , 
xempelvis genom Polens nonaggress ionspaktm ed Tyskland. D et tysk

e;1gelska f lotta v ta le t satte också sina spå r i bedömn ingarna. Enligt 
~ickarcl Sandlers uppfattning med förd e d et " in t ryck av minskat eng
elskt intresse för Östersjön . som lämn a ts åt tys k-rysk konkurrens". 
Förhoppningarn a om att Tysklan d och Ryssla nd även fortsättningsvi s 
skulle balan sera va randra och därmed und erlätta d e små makterna s 
handlingsfrihet i Östersjöområdet bröt s de fin itivt genom Mosk va
pakten mell an dessa båda sto rmakter i a ugusti 1939. Därmed g ick 
östersjöfrågan in i det andra v~i rld skrigets sto ra om stöpningsprocess. 

Vid de a ll ie rades fr edsd isku ss ioner förd e ryssarna på nytt in fak
torn om Östersjön s statu s, dock utan framgång. 19GO gavs stor 
oifentlighet åt en rysk folkrättsavhan d ling om "Östers jön - ett slutet 
hav". 

Seclan dess h ar f rågan m ed j ~imna mellanrum aktualiserats på oli k.1 
sätt, senast genom det i f le ra samman hang utny ttjade sovjet iska 
mottot: "Östersjön - ett fredens hav". 

Ett kla rl äggande a v den dagsaktuell a svenska s tåndpunkten h ar 
nyligen gjorts av u t rikesminister U nden. som inte dolt sin på både 
historiska och person liga erfa renheter g runda de skepsis ifråga om 
såväl moti ven som cle praktiska möjligh etern a . "Fö r att finna en Eink 
mellan Öster sjöbnd ern a som hå ll e r ih op d em på en gem ensam ideell 
grundval, har man talat om Östersjön som ett fr edens hav". föll ut
rikesministern s o rd , varefte r han i . .Jargjo rde elen svenska synen på 
problemet : "Seclan lång t id tillbaka ha r det va rit trad itionell svensk 
P?lit ik a tt hävda Öste rs jöns frih et, dess status :som ett fritt hav, öppet 
fo r a11a, och sådan är v~tr ståndpunkt även ~dag. l n loppen till ö ste r
~Jon betraktar vi i en lighet m ecl r ådand e fo l kr~it ts lig upp fa ttning som 
_ardvägar m ell an två fr ia hav . I f r edst id har såv~il hande ls fa r tyg som 
Orlogsfar tyg av vilken nationalitet det vara må f ritt t ill t räde ti ll Öster 
~Jon . I krigstid har samma p r incip hävelats såsom el en riktiga politikeil. 
hag är medveten om a tt unel er krigstid de krigförandes b lockaelpolitik 

Indrar eller fö rsvårar el en fria trafiken och så lunda begriinsar vad 
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man kallar havets frihet. L;ncler debatten on1 dessa frågor ha- ihJa1, 
sa o·ts att en ncutraliscrino- av Östers J;ön skulle vara en åtg~ird 1 frl'(l lq c h · · · o . . ·tn ~ 
intresse. l\l cn vad menas med neutrahscrmg av ett vatten();ll rå<Je :·-

De kortfattade synpunkter som utrikesministern lade p~1 cl c1 a ira;,. 
voro starka nog att väl motiv era slu tsatsen , att vi " finner ~ dl't l \ ;;~:t 
i övcrenssbmmelse såvälmed S veriges intresse som m ed det; h11;i_1, 11:: 

in tresset att icke stora hav monopoliseras av en vi ss stat eJ ], - grup; 
av stater" . 

·Det ligger i sakens natur att försvarsprobl emen och dc mil itära 
maktmedlen haft och a lltj ämt ha ett domin erande inf lytan de l'- frågor 
om "stängni ng" , neutralisering etc. N ä r det gäller havsom r. kn stt1 
marinstridskrafterna otv ivelaktigt i förgrunden . JJå senare ti d ha dock 
de lu ftburna vapen . som kunna verka mot mål på sjön . bli\ t \·tter
liga re en faktor i ekvationen. 

I gångna ticler ha fasta baser varit ett sine qua non f ör nt· utom
baltiska sjöstridskrafter. som velat uppehålla sig i Östersjön . l· '-Cmplen 
äro mångfaldiga; låt oss endast peka på de av främ mande sj stY1-kor 
t idigare utnytt jade Fårösund och Bomarsund fö r att ta n; ~ra OS\ 

näraliggande exempel. Möjligheter till reparationer och kom[''cttcring 
av förråd ha blivit angelägnare ju mer tekniken gått fram i'!! --;å sent 
som efter fö r sta v~irldskriget lär engelsmännen ha lekt met tanken 
på att upp rätta en permanent bas på de baltiska öarna. Självfal let har 
hasfrågan allt~d varit fö rknippad med f rivilliga eller fram' v i n gJcl~ 
överenskommelser m ellan de berörda makterna. 

Vad sjöstridskrafterna beträffar har eft er andra värld s], riget en 
markerad strävan efter basoberoende g jort sig märkbar. An ta], t t räng
fa rtyg av olika slag har avseviirt växt F lera exempel ha gett på hur 
sjöstyrkor uneler långa perioder varit mer elle r mindre obet ende ar 
fasta baser - de s k task fo rce s i Medelhavet, i FormosasuPdet. vtd 

Korea etc. _ _ .. . ka 
Det vore dock t elakttgt att ha rav dra slutsa tsen. att utm 1haltiS_ 

s jöstridskrafter nu skull e ha lä tta re än t idigare att operera i (i, te rSJ
00 

... · 11 l · o l .. d l 1· t t .. l Je t 1 be· Dc nya SJOk n gsmec en 1a 1 sa 1og g ra .:omp 1cera upp Ta( at t 

gränsade hav, att detta mer än v~il uppväger ett större ba sol-c roencl~ 
. . d o f' Id 1'1 t t' t - l (PktliS Det for ras en mang a o 1 ;:a ·yper av ar yg, vapen cc ~ ,äl 
utrustning för att en sjöstyrka skall kunna sägas vara autonom. _'.:_ 
balanserad och operationsduglig. St ran dägarn as mö j tigheter all 1 _to,_ 
väg "preparera farvattnen. resa hinder i vägen genom mini t r naJe~
koncentration av ubåta r ti ll farvattenfö rträngningars flank eran de 
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av sjöstridskrafter samt lan dbascri ng av flyg- och robotvapen äro 
rtn"]·et stora sä rsk ilt i ha v med Östers jöns geografi ska struktur, bot
Ji1\ c' o 

· förhall anden etc. 
tet~edan vid inloppen kommer en sådan sjöstyrka att möta betydande 

' ri o·hete r oberoende av hur kapp löpningen om st r ~in dcma u tfall it. 
~: b~ större, fö r att in te s~iga oöve rkomliga 01_1~ portvakten föresätter 
-jo· och har nmliga medel att skj uta n geln tor cl orrcn. Men de bh 
:t~ra nog ~iven om dörren står helt eller delvis öppen. Mycket kan 
nämligen göras för att skapa spärra r och fördrö jningsmoment utanfö,
och innanför dörren med h jälp av nutid ens vapen och tekn iska ut
rustning. 

Dessa fö rhå ll anden äro t illräck liga för att utta la tv ivel om det 
realistiska i att utombaltiska sjösn-i dskrafte r Överh uvudtaget sku ll e 
riskera ett företag i större skala i denna "råttfälla" . Enstaka cl espe-
rJdos äro na turli gtv is tän kbara m en utan betydelse i sammanh anget. 

Härtill komm er det förhå lland et att luftburna vapen , obe roend e• 
av I:Jaser inom Östersjöområdet, kan verka inom detsamma. V i licl er 
fortfarande av ·cl e minfällningar som under andra världskriget gjo rdes 
från luften över Östers j ö in loppen. N yt i !!kom na vapen med ökad riick
"idd och prec ision, robotar av olika slag och kanske även atombombe1· 
l;omma att blanda sig i leken. J-lur skall man kunna bnka in dessa i 
ett hållbart avta l om neutra liser ing eller i en (försvarad ' ) dekla ration 
um "stängning" ? Utgångspunkten för ett avta lsbrott blir inte läm;re 
tn omfattande och svårgenomförd force r ing a v trånga inlopp. H e la 
rymden står till inkräktarnas förfogande. D et kan bli en fråga om 
pekfingret på knappen . 1 

Dessa militärtekni.ska fakta gör frågan om rea li sm en i en deklara
tion om ett " stängt stranclägarhav " mer än tvivelaktig. Här hor t:;es 
helt från handelspolitiska synpunkter . propagandavärde och incitam ent 
hl! bi ldandet av statsgrupper av olika slag. Från rent mi litär synpunkt 
fo refa tler trågest ä Ilningen vara tämJ igen v ~i r d clös. 

Skulle det gä ll a en neutralisering innefattande överenskommelse om 
totnskning eller utjämning av inom - och väl också över - öster 
SJon opererande striclskra ft er skall hä r endast erinras om att en enkel 
tonnagejämförelse visa r att el ä rest Polen s, Östtysk lanels och Sov
Jets Östersjöflotto r represente ra talet 70, s[t represente ra Västtysk
lanels och Danmarks ti ll sammans talet 8. Sveriges motsvarand e tal ä r 
Också 8. Det ~ir t illr~ick li gt att i detta samm an hang erinra om utrikes
illinister Undens ord: " Jag vågar inte tro att sovj etregeringen ii r be-
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redd a tt fr idlysa en betydande zon av dess eget terri tor ium fnn ]-:· 
- 'ar 

vapen 1 samband med eventuellt upprättande av en atom , ·· i _ 11• 

Östers j ö om rådet , ;.on i 

.. Till dessa reflexioner må slutligen fogas . att Sov j ets Öst( sjö fl o 

ar _synnerltgen st_ark, . homogent uppbyggd samt med hög .:\:k 1isk 0
1~~ 

p etsonell stanclatd. Med ell er utan avta l clommerar el en Os: Ts ·.. 1 

·a' l t p ]- 1 0 .. tt J J j -- - ... l \ j JOOill-
l c e . o en oc 1 s ys-: an c. a ro 1 t ar e mec att ))'gga 1 loder 
väl bala nserade lätta flottor. Tyskland följ er samma linj e, men har ,na, 
nu ej hunnit realisera mer ~in en li ten del av sitt nybyggn acl sproo-/

11
. 

som är tämligen begränsat. I Danmark har ll)rlio·en antao·its l 1 11"1 alll , 
• • .. • o ::, ::--, a tlll-

plan, som mneiattar latta fa r tyg fr an fregatter till ubåtar. \ 1rdet 
cle små flo tto rna ligger främst i deras o·eog-rafiska ut()'åno·sh o·~_ IJ a' 

b ~ b b ' ,.., • assr. 
stem och moderna vapenut rustning. D etta värde måste bedö1 ,as va;· 
r ela tiv t större i ett innanh av ~in ute på oceanerna. J 

I Sverige har "ma rinplan 60" nyligen framlagt s. Genom l'll starkt 
beskuren ekonomisk ram har denna plan vad f lottan beträl · l r måst 
begränsas till att omfatta huvudsakligen undervattensvapen. m<-cket 

o .. • ) 

sma ove rvattensfartyg och held-:opt rar. De nyss nämn da rc latiuns-
talen komma därför att fö t·sämras vad elen svenska fl ottan h<.t riiffar 
Och vad värre är: de fartygstypet· som ha de stö rsta möj li li derna 
att verka även vid neutra litetsskyeld komma att bli särski-l t dia till
godosedda. U neler de två världskrigen förfogade vi öv er " mkring 
60 respektive 70 sådana fa rtyg. A ntalet har sjunkit till oml ring 50 
och sjunker än mer, särskilt betänkligt med tanke på k' <n titeten 
lätta fartyg och ubåtar som kan s~i ttas in mot våra vatten . \)c sta rkaste 
fartyg som " backa upp" de små enh eterna vid elakartad e inci< ·nter ha 
minskat från omkring 20 uneler fö rsta vii r idskriget (10 une\<. andra ) 
till 4 i nu läget 

Örlogsfartygens uppgift i neutra litetsförsvaret, bevisligen av stö rsta 
betydelse i ett fritt innanh av, kan knappast övertas av ancl r 1 strids· 
krafter. J etplan med fart er över ljudhastigb eten och m yc ket kort 
flygtid, robotar och små ubåta r l ~impa sig av naturliga sbl inte för 
en tjänst ·som kräv er väcleroberoend e. uthållighet saml 1 Jöjlighet 
a tt uppehå lla sig på pla tsen för bevakning, visitering och tt efteJ 
läget anpassat ingripande. D e nämnda stridskrafternas OJPJStlighet 
ligger inom andra försvarssektorer. N är det gä ll er ansvaret för och 
möj lig heten att h;ivda stran cl ägarrätten i ett fritt Öste rsjön stå s_lo
stricl skrafterna högt på prioritetslistan . Det vill synas som 01 1 övng« 
makter stora och små, i det gemensamma innanh avet insett huyclelsen 

5G9 

.. _ v och låtit delta ta sig uttryck: i en li vlig uppbyggnaclsverksarnhet 
h: 1 ~et 111 arina området . Sjöstridskrafter ha el en givna fördelen att de 
~a ,na utnytt jas till hundra procent både vid neutra litet och i krig. 
~u~en svenska "1~1ar in pla:1 . 60" är icke någon idealisk lösning, men 

bromsar ett to rtsa tt torfa ll och anpassa r marinen i dess helhet 
d~;1 försvaret i öv rigt och ti ll elen närm aste framtidens krav. S j ~ilv
~1 j]et bar "marinpl an GO" inte tagits till med prutmån, cbrt ill ir all-
ta .. · l 1 11 ... •aret i avvagnmgspro J emet a tior stort. 
' j.\ven om vår röst i Östersjökören sjunker till en v iskning f inns 
den dock kvar. S verige, som valt elen a llians fr ia vägen, måste kunna 
övertyga sto rmakterna - och Östersjögrannarna - om ä rligheten 
och förm ågan att upprätthålla neut ra liteten mot incidenter, provo

ceringar och på tryckningar. 

Publicerad med tillstånd av Svenska Dagbladet. 
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Arbetet med regalskeppet WASA:s bärgning 

Av ledamoten EDWARD C L 
A so N. 

Från BECKHOLMEN till KASTELLHOLMEN. 

Skeppet vV ASA :s ti llblive lse, katastrofen elen 10 augusti l (i28 Och 

de med det utlöpand e 1600-talet avtynande bärgningsförsö l. en ha, 
ski ldrats i denna tidskrift av kommendörkapten G. Hafst ri 111 (no,a 
1958) . . 

Likastt har byråingenjör Anders Framen be riittat, huru h, n uncle,. 
åren 195J,- 1956 lyckades återf inna \1\!ASA :s vrak utan f i. r Ccck: 
holmen (maj 1957). 

Nu före liggande uppsats avser att redogöra för cle und crsi,J..: ningar, 

som utförts och det nya bärgningsförsök, som påbörjats, rån de: 
skeppet återfanns och fram t ill inn evarande tid. 

När man skall sk il d ra ett pågående arbete är det a ll tid en '-V åri ghe: 

att avgöra, hur långt fram i tiden man sl..:all fö lj a förl oJ Jcl : Jag 

avser alt låta ski ldringen fortgå till dess att a ll a tunn lar ä n fiirdiga 

och att eventuell t i en efterskrift i korthet redogöra för ly1 ni ngem 
resu ltat. 

Det är också g ivet at t v id ett arbete av denna art mån ,:., t av de 
gåtor, man ännu n~i t· detta skri ves, står inför, komm er att h ; fått sin 

lösning när detta läses och likaså att elen bilci vi n u ha, k~u. ganska 

rad ika lt komma alt förändras, när \VASA blir b~ittre åtk< nlig iör 
stud ium. lVIen det torde ändock kunna vara av in t resse, att k nuva· 

rande uppfattningarna teck nas ned, eftersom det i mycket äro de, som 

legat till g rund för b~irgn i ngens p lanering och genomföranc!t' . .. 

Dc första dykningarna gjordes redan hösten 1956 som år~prov for 

dykare och som prov med undervattens-TV. Man v isste d. mycket 

litet om \VASA :s utseende och ti ll stånd, och de fö rsta dy l. 1ingarna 

fingo därför en i viss mån trevande ka raktä.L Man v isste hel t naturhgr 

inte riktigt var på skeppet man höll till: Man kl ~ittracl e på ett stor: 
skrov med be rghult och kanonportar på utsidan; man mud (htdc !~te . 

l o .. l . ]'' ' o l -·· f'i ll1 Jig oc 1 var nere pa o v re )attenc acK -- nagonstans - oc 1 torman ' 
l o l l o .. l.. d .. l . n stans. var oc 'sa nere genom en u c 'a pa el t ann u ag re ac' - n a ;o . . .. r; 

(Nu efteråt ha vi an ledning att tro, att man huvudsak ligen hiid t dl to 
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ut på skeppet, även om en e ller anna n exkursion g jo rdes a kt·>r0·· . . \ ~ 
Man h1tta cl e, och tog upp. elen end a kanonportslu cka, som ö v rhuv ·) 
taget påträffats på s in p lats- men man vet inte ri kti gt va r det li rj. 

Förmod li gen var d et ganska långt förut på babordss id an . Man i> ;i r <~·a r · 
t t 1 l o • '1 1 1 1' . 'l .. ,.,<lclt e an --:a re, som ag mt1 . )ogen , m en som tro 1gen m te t1 lho rt \\·As 

och slutligen fann m an också en undermast , som stod k va r på in ])l \ . 
1 

dls 
omg1ven av m el--:tar med sku lpterade huvuden. Man tog· upp kn · 

• o . • 'lch trodde pa g rund av d ess sto rlek att cl et va r stormasten , m en du 1 . . l~ 
seelan v1sat s1g vara fockmasten. 

D_et var på denna mast den av_ dyka rna observerade och i T,· sedda 
~rot t!tecknntgen av en man, kl·ont m ed en oppen krona och ned ini
tialerna JR ell er JR und er, fanns in skuren . Men som bekant Jri rs 1·a . .. . ·~ 
b1ld en , nar masten lyftes, och har seelan ej kunnat å terfran ka ll as 
Förmod li gen har d et var it någ ra fä rgspå r e el som sutti t k1 ·t r i det 
m ycket upplösta , gelea r tacle y tte rsta skiktet av fu ruv irkcl. (Ich 50111 
spo lat s bort, när masten började röras. Hur som helst: Bort:· ii r den 
och lär kn appast gå att å te ruppväcka . 

V id dessa ticl iga dykningar har man också n ere i skeppet ~dt ett 
sto r t spe l, stående på öv re batte ri cb ck. 

Efter dessa första undersökninga r stod det k la rt , a tt \\'A ..; A var 
e tt m ycket stort fynd , e j blott r ent dimensionellt , och att här;.,n ingen. 
om elen skulle visa s ig möj li g, likaså vore ett a ll tför stort fö1 d ag atr 
bedrivas som dykeriövn ingar s a s " på led iga stund er ". l\thn kunde 
di r ekt konstat e ra, att fyndet vore a v sensationell art, att b ~i 1 ~ n ingen 
sku lle komma att bliva e tt långvarigt företag, som fo r drade st w kraft
sam li ng. M en hur långva rigt? Och h u r sto r t ? Och lönade det sig 
överhuvudtaget att ge s ig i kast därm ed ? 

Intressenterna i vVASA voro eg-entligen fyra: Ingenj ör l ranzen, 
som återupptäckt vV A SA ; Sjöhistoriska Museet , som tog in it iiltiv 
till de första undersökningarna, som f ick vV ASA f ridlyst c ,..:h sol11 
naturlig-tvis borde bliva dess framtida h emvist, m en som ocl·så rör
stod , att företaget helt Överstege d eras r esurser och som clä rf )r hes i
t eracle in för detsamma; Marinförvaltn ingen, som konstatera el ·s vara 
ägare till vVASA, som hyste ett mycket stort intresse cl~ir fö r n,ed 
hänsyn t ill s ina uppg ifter a v histo ri ebefrämjande a rt och som v a r den 
enda av intressenterna , som kunde tänkas disponera de erforderliga 
tekniska och p er sonell a r esurserna; samt s lutligen R iksantib ·n·i eiinJ· 
betet, som vårdare av fo rn fynden . 
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l 
de t re off iciell a intressenterna so rterade und er olika clcpa n e

j\la 

J 11 e 1~\er en del skriftväxling, som det skull e föra för långt att hä:· 
I':t·era enad es man om att N ämnelen för Staten s S jöh istoriska Mu-· 

refet sk~tll e i samråd m ed dc båda a ndra off ic iella intressenterna t ill
se.ut: en ex pc rtkommi tte för frågans utredande. l denna kommi tte. 
531~SA-kommitten, ing ingo Inspektören för ubåtsvapnet; komm endö r Wp ·· o 'Id . . . .. R Gustav ~in d g- re 11 , OVS ciavarande dyker1 e are, mannmg-enJ~ren .·o 
~s årcl, mspektoren 1 Nep tun-bolaget, SJOkapten Axel HeclbeJg , antt
'. :rien vid Stockholm s Staclsmuseum, Hans Hansson , konservatorn 
kV ~ .. 1 . . .. A l F :d Riksant ikva rieämbetet A rne Strom )e rg- samt mgcnJor nc e r s " ran-
11· I min dåva rand e egenskap av che f för S tockh olms örlogsvar v zen. " 
bl v jao· anmodad att intr~ida i kommitten som ordförande. D ess sek-
te~are b lev by råchefen i F örsvarets Fabriksstyrelse G. Claus . Som 
sakkunnige biträdd e vid olika tillfä ll en kommendö rkapten G. Ha f
ström, ma rindirektör G. Halldin, komm endörkapten E . }l amilton sam t 

konservato r Sam Svensson . 
För att möj liggöra det nödväneliga dykeriarbetet ordnade Chefett 

fö r Marinen repetit ionsutb ildni ng för a ll a mar iner:l.s dykare, varj iimtc 
viss del av djupdykarskolornas utb ildning fö rlades t ill a rbetsp latsen . 
Dessa repet it ionskurser pågingo såväl 1957 som 19G8. D et kan för
tjäna påpekas att uneler dessa bå da fö rsta år a ll a kostnader för 
WASA-arbetet bestrielit s av marinen , dock m ed d et viktiga unelantaget 
att en del betydelsefu ll materiel av olika svenska för etag ställts t ill 
vårt förfogande utan kostnad elle r till starkt r educe rade priser . 

Kommit ten böi·jad e s itt a rbete på v å ren 1957 och avgav s in rapport 
i feb ruar i 1958. Dykningarna hade det året ~ 1957 - börjat i slutet på 
april och hö ll på in i december. D etta å rs dykningar voro h elt naturligt 
främst inriktade på en a llmän unel e r sökning av WASA och f örst 
på hösten började m an att gräva elen första tunneln , närmast för 
att kontrollera bottens g rä vharhct. 

Sedan kommitten avgivi t sin rapport funnos under 1958 fo rtfa 
rande r epetitionskurser och ordina r ie dykarsko lor ti ll g;ingliga, varför 
dykningarna fortsa ttes . Detta år började de i senare d elen av april 
Och upphörd e elen 16 december , a ll tså med ungefär samma säsong 
Sotn året för e. Förutom att en del komplette ra nde unelersökningar 
Ulföretes g ingo vi det å r et m era d irek t in på tunnelg rävancl e, clciri 
genom egentligen föreg ripande ett avvaktat, m en a ldrig fattat bes lut 
0

111 bä rgni ngens igångsiittande. Vi hunno det å ret m ed att Lirdigställ a 
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elen 1957 påbörjad e tunneln (tunnel R - de ha bokstavs l ·d , 
. .. . . o ) .. • .. eckn· tontran , att . g rava tun11el D samt att 1 det narmaste i. rdio-s :11lg 
clet . ~ch_a l~t . k~1~1g ak~erstaven , _ som ersatt: elen. akterska tt 11 1 11 ~h~<tl~a 
... Ettet at 19u8 va1 . det tydligt, att _m ann en eJ 1 samma ·" ra c] s r,_ 
to rut kunde ekonom1skt engageras t VVASA-arbetet, och de 0111 
cl~irfö r nödvändigt att söka andra väg·ar för f in ansierin ue1 t hiev ~ . ...., . 
_I samband med \V ASA-utshillningens öppnande medd ela k H 

Konungen att han sblld e 3:) 000 kronor till förfogande fiir clet · ~l . 
mast förestående arbetet och samtidigt meclde lacle VVall enh\ , . ., 5 til<tr. 

•. • . . o .-.., s ll !eJ. sen. att den lamnad e 100 000 kronor tJI! samma a ndamaL 
Komm itten hade i sin rapport ansett att o·ocla utsikter (1111. .. , ' ,.., •lOS at• 

man sku ll e: kunna barga \1\TASA m en att man , innan ma 1 fatt ' 
ett defi?it!vt besl~t och sökte uppbt:inga de stora medel - t 'fl Ska~~~ 
~l_e ti ll <J a 6 milj :_kr._ - som ertordracks för att genom ;;i ra hela 
tOJ·etaget, borde to rsoka genomföra elen första etappen , 1iim lia .,. .

1 
. oen 

:torf yttnmgen av \ 1\TASA från nuvarande Jäo·e å c ·a 3() 1 vatt . . b . ' ~ 
djup ttll gru nda re vatten. Här igenom skull e man dels över(\ .t si" 0 . . ,., m 
huruv1da hon verk ligen hölle att lyfta, dels skull e man på clt mindre 
vattendjupet bättre komma åt a tt unel ersöka henn e, att un cle · kontroll 
g räva ur henne - i varje fa ll befria henne från de större vi tc rna _ 
sa mt att genomföra sådana förstärkningar, som k unde vi ;;· sia er· 
~orderliga. Kär .hon und er elen slut liga b ~i rgn ingen konmw1b upp 
over vattenytan komma ju delarna över vattenytan att bli va 1Jctydligt 
tyngre och därmed också påfrestn ingarna större. De nu < sponibla 
med len skulle vara tillräcklig·a för denna första förfl,-(J•Jin" ti ll ~ J . h 

grundare vatten (etapp l ) och för el c unde rsökningar - mgående 
1 etapp 2 - som ii ro nödvii.ncl iga för att man skall kunna IH löma re· 
sultatet och omfattningen av en slut lig b~i.rgning. Först cliirl, te r skul
le man taga stil il ning ti ll fråe·an om en fu llshnclio· bäro·ni n <r - • . o u (. - - ("-) b ~ 

Det ar a ll tsa und er dessa premisse r , som å rets a1·betc, , · ket sat· 
tes igång el en J.± ap ril , bedrives. 

Hitti lls erhållna medel äro ställda ti ll Nämnelens fö r SjöJ,istoriska 
Museets förfogande, som i sin tur bett Marinförvaltn inaeu oenom· . .. ~ . ~ 
tora arbetet och till denna överlämna medel i bmpliga rakr 

'Sedan jag avgått från befattningen som chef för St< ckholJ11S 
Örlogsvarv ~i r jag nu ansbli d av Mar in förvaltn inoen (fö r WASA· "' ' pengar) som ledare för arbetet. Till mitt förfogande har j•g 4 a' 
marinens mi litära dykare samt 6-8 vpl. hanclräckningsmii.n Dykar~ 
nas dyker iersättningar bekostas a v \ V ASA, som likaledes il eko51 ~ 1 
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.. och dykeriersättningar för varvets civi lanställcl c elykarfö rman 
Jon . 

0
. i den mån hans tjänster tagas i ansp råk för \ VASA. Dykeri-

f:i ltJJ1, o o o .. o ' eriel, pramar, clykarbat. pontoner och motorbat aro utianade mot 
111at 

1
ycket låg ersättning, men clrivmeclcl, förnödenheter, förhalninga1 

~~~:arbeten av olika slag få naturligtvis betalas enligt gä l ~ancle :~xor 
t <f får dessutom grat1s anvancla 11llg av varvets kansh , boktonng 
Jah inköpskontor samt har också fått kontor på Kastellholmen. Skull e 
~~a dessa tjänster köpa_s till va_nliga priser, skulle mycket stora belopp 
·fordras uto ver dc 13~ 000, vt nu kalkylera med. 

et Så ha vi också en rad naturaförmåner från enskilt hå ll : De använda 
stora sugslangarna äro ett gratis l~tn fr~tn Trelleborgs Gummifabriks 
AB. Atlas-Copco har lånat ut kompressor, in clusive se rvice. Neptun
bolaget stä ller gratis ett b~irgningsfartyg, sina två stora pontoner och 
sin personal ti ll förfogande uneler förutsättning att \\ 'ASA betala r 
de rena dykeriers;ittningarna t ill deras dykare samt eventuellt före
kommande övertid sersättn ingar och anskaffar .sådan materiel, sorn 
måste inköpas. V idare skall Flottan ställa Belos eller ett motsvarande 
iartyg till förfogande. Fagersta ti ll verkar och lånar gratis u t de J '2 
st 120 m långa G-tums wirar (±,8 cm diameter ) som skola an viinclas 
vid lyftningen. Vi ha också åtskill iga andra större och smärre lån 
och gåvor in natura att vara tacksamma för. 

Innan jag går över att skild ra \ VASA :s läge och tillstånd samt 
arbetets gång bör nog något sägas om dykerifö rhållandena i Stock
holms Ström och om dykarnas arbete i a ll mänhet. 

Vattnet i Strömmen ;ir mycket grumligt. 1\är elykaren komm er ned 
ti ll vraket kan han i elykar lampans sken som regel enelast se en a två 
meter och ofta inte ens det. En enstaka gång har sikten varit inemo~ 
~,5 meter. Nä r han rör upp det slam, som uneler sekler har fallit 
over W ASA, försämras sikten betyd ligt, och när han börjar arbeta 
på botten eller i tunnlar. ser han överhuvud tae·et ino·e ntin,;. a ll s inte . v ;:, b • 

ens lampan på en fots avstånd. A rbetand e dykare ha därfö r inte 
la~pan med sig necl utan arbeta helt på känn - leta reda på fynden 
P~ kann och slå på dem för hissning också helt på känn. Det är inte 
sa .:mder!igt om dc äro nyfikna på vad det ii r. de skickat upp! 
k"A.ven tunneldrivn ingen gå r helt på k~inn och unelersökningar av 
ti~l _och fartygsbotten likaså: Lervä llingen tyckes stå i obegräns'l.cl 

l tunnlar och schakt. rr . . , ar Vt ha rutmeracle dykare, arbetar elykaren i a llmänh et G5 mm. 
Pa botten m ed en uppst igningstid av omkring l t 15 m. Vi ha bara 
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en dykare 1 arbete åt gången, men m edan el en ene s itter på c' lal 
o l o ·· ·.. b· J l ]\!'r l l lp p: uppgaenc e, gar naste man to r 1 10110111 nec. i eC e ev er el k r mi, 4 

rutinerad e dykare ha vi i a llmänh et kortare arbetspass. 
1
drl 

Det är en ofantlig skillnad även mellan utbildad e dykare, när 
förs: börja vid \ iV ASA och när de blivit rutinerade. D els d,fi ier c~~ 
bortat en vecka mnan en ny dykare ar hemtam v1d vraket <'ch hit t 
· .. l l o l l l l .. tar 1 mor (re t oc 1 nagor une a .Je 1arskar arbetsmetoderna - det har 1· . l . ... o • 111]. 
m ts ganska c nvna dykare , som torst eft er ganska lang t1d c ~en !l i 
f ick någonting uträttat. Och ii ven för .en ganska garvad dyk a•c ch·Ö~:'; 
det ett bra tag mnan han a lldeles oberorcl krype r m 1 en m ete• hfiv 1. ,, 111]. 

nel uneler ett stort vrak. N u har också arbetsutrustning och metoclil· 
utvecklats : När vi började gräva vår första tunnel år 19:37 l" r iade v; 
arbete t elen 9 september och av llröto det el en 10 dec . d;", vi, som 

det seelan visade sig felaktigt , trodde att vi nått fram till kölen. Sam. 
manlagt höllo vi p it med den tunneln i ej m indre iin 17G dag 1r l'<lray 
väl GO o/r voro eff ektiva arbetsdagar. Vår sista t unnel hri.-j acle Yi 
me el el en 15 j u li och el en var helt kla r elen 30 alltså efter 1 (i danar 
varav 12 arbetsdaga r. Men det är inte bara metoderna som ut vecklat; 
och dykarna, som blivit skickligare, utan hela a rbetslaget h 1r blivit 
hopsvetsat. W ASA -bärgningen är i mycket hög grad ett te a 11-1r ork. 

och det iir väsentlig skillnad på arbetsfö rmågan niir en väl i;1a rbctad 
handräckning bytes mot en ny. Jag vi ll här giirna insk ju ta det er
kännandet, att personal en av alla kategor ier , m edmycket få uuclantag, 
var it besjiilade av ett brinnande intresse fö r uppclr·aget. D et !1iincler 
litet clå och då att fö rutvarande \V ASA -mec1hjälpare bed 1, att i å 
komma ut och hålla kontakt med a rbetet . -

T unnelgrävningen sker med spolning med vatten samt med sug· 
ning: A llt losspolat suges upp ti ll ytan och får clä1· r inn a ut över 
chieket på en pråm , där fas ta partiklar avsätta sig medan det tunna 
får rinna ut Över relingen eller genom några fi'1 , långt bo rt belägna 
öppna spygatt - de övriga äro igensatta. Med jiimna ml' ll anru l11 
krattas se elan avsiittningarna igenom och eventuella fyncl r i llv~ra · 

tagas: J ag tror att vår t minsta fynd är en liten ring av m;is ~i ng med 
en v ikt av c :a 2,:5 gTam. 

Det anviinda spolmunstycket är ett vanligt Zetterström-munstycke. 
som vi dock modifi erat chrhiin att man kan minska elen ba kiHriktadc 
vattenströmmen. Dyka1·en kan därigenom f å så mycket k ra f t pi1 den 
framåtriktade, skärande strålen som han orkar stå emot. . 

S ugningen sker med en s k mamutpump : Man blåser hel t ln ke!t nl 

:)77 

Fig. 2. Aktenpegelns nära 5 n:eter höga hörnstolpe p!i SB l!iring. 

luft i nedre änden av ett grovt rÖ L L u f ten, som bubblar upp genom 
roret, tar vat tnet med sig· eller, för att uttrycka sig mera korrekt: 
l~ft-vattenb landningen får en specif ik vikt av omkring O,G- 0,7 och 
:tiger följaktli gen uppåt. Vid stort arbetsdjup får man en högst be
f; dancle kra ft på vattenst r itlen, och elen suger med sig inte ba ra slam 
ch sa l .. l l l l l · l f.. o • .. nc utan aven er' umpar, s agg J l tar oc 1 unge ar sa stora t o re-
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mål, som kunna passera genom röret. Eftersom det i slangen \ar!
finnes vent iler ell er rörliga delar ~ir denna pump idealisk i <> r de·'t~ 

l M · O l . l . l.. l nn, typ a v ar Jet e. .an i ar c ock 1a d taga att eJ ;:o ra ner c en i ler, · 
- l .. l ]) o l . o 1 Q] j mnan c en ar startac : a .;:an man i a en erpropp, som hi nd r· : 
l l . o L 'l o l l o o l.. a1 c en att .;:omma 1gang. 1 ;:asa ur c et nagon gang lan t, om m<~n st;;

1 
av luften för tvärt , att lera tryckts in i lufttilloppet, vilket , ·kså j1gt 
ställa till trassel. Men elen tekniken lär man sig snart beh~i r~ka. '"l' 

De första åren använde vi ett stelt 8 tums stålrör, som <l ocl- v 
rätt ohanterligt: Dels fick det lov att skruvas isär i längeler n;i r,

111
: :· 

skulle flytta på flottarna (vilket sker ej blott när man byte arbet;: 
plats utan också vid var j e in- ell er utdockning ur Gustaf \ · ::; el o el a 
och dels kunde det inte följa med dykarna in i tunn eln. \' i , i ck cl~r: 
för lägga tunnlarna på det onaturliga sättet, att cle voro dju p; ~ t Eingsr 
ut för att vi skulle få ut muddret till 1·örct. Cnder 1958 lHJ r iade \'i 
istället använda av Trelleborgs Gummifabriks AB utlånack (i tums 
sugslangar, som äro betydligt smidigare att arbeta med. ::\ii r vi skola 
bärga slangen, blindflänsar vi Övre änden och blåser in Ju tL genom 
en förskruvning på blinclflänsen. Då flyter hela slangen upJ och det 
är blott att palma hem den och sk j u ta upp elen i bukter p: f lotten. 
Förhalning av f lottarna kan på det siittet ofta klaras på ' '' t imme, 
seelan siste man kommit upp. 

:Under arbetet glider nederänden av slangen mecl en schackel på en 
grov gruncllina, som är fäst i en 25 kg ankarvikt Dyk:Jren kan 
flytta vikten och clii rmecl slangen vart han vill och när eld passar 
kan man hissa slangen glidande på linan och åter sänka ned den 
på plats. 

När man efter förhaln ing skall lägga ut på plats igen, b ;.: gas flot
tarna på märke på ankarwirarna - ankarna ligga alltid uk ptt plats. 

och tagas flottarna bort, föras ankarwirarna i land. - Y il.;: ten 111ed 
grundlinan sänkes ned efter märken i land, en dykare går ned och 

rättar ti ll viktens läge i förhållande till fartyget , och slangen får 
g lida ned längs linan. Med elen rutin vi arbetat upp är fin·ste man 
ofta i arbete ungefär en timme efte r slutad dockning. 

Marin verkstäderna har h i älpt oss genom att i så stor utst räckning 

som möj ligt fö rlägga in- o~h utclockningar till arbetstidens slut eller 
början och i cl e a llra flesta fall så, att ut- och inclockning;,rna iöl) ts 

· te 
åt. Så Einge vi arbetade med det stela stå lrö ret lönade d d sig 111

. 

att försöka få igång tunnelarbetet vid de två-tredagars el< •c kningat· 
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äro så van liga när det gälle!- handelsfartyg, men seelan vi tog 
son1 .. . l t . langen, go ra v~ c e . 
ttll 

5 
nela rbetet börjar med att man suger sig ned genom det något run . 

"n meter tjocka lagret av tunt, halvtlytande slam. Seclan spolar 
111er ~ch suger sig ned genom ett ungefär två meter t j ock t skikt: som 
ntanår av slam, lera , slagg och fynd. Arbetstakten bestämmes 1 stor 
best~a" ckning av fyndlagrets mäktighet och av hur många fynd man 
utstl .. U f" .. .. . . te taga upp for att komma fram. nge .ar nar man ar nere t 

n1~-:1 s skikte t mellan fynd lagret och den orö rda bottenleran brukar det 
g

13

3 
lagom att bör j a elen egentliga tunneln, el v s el å är man n en: 

v~~ er slaget. Då kör elykaren in en lång järnten i riktning mot 
1~ 1-len så vinkelrätt mot långskeppsriktningen som han m ed känseln 
k~111 enda rättesnöre kan bedöma , och så följer man järntenen in och 
~ortsätter att mata in den längre och hingre till dess att man kommer 
fram till kölen. (Vid elen förligaste tunneln där j u skrovet är kurva t 
båda vägarna var det där rätt knepigt - vid första försöket kommo vi 
faktiskt nästan längs fartyget.) 

Vid några till fällen ha vi fått lov att fortsätta förbi kö len. Första 
gången hade det elen Överraskande fö ljelen att elykaren riitt vad rlet 
var inte hör de några luftbubblor: Han satt med hjälmen i en stor 
Ju ftkuclcle, som bildats på baksiclan a v elen ±O cm höga kölen. 

När elykaren är framme vid kölen, kör han in tre, ett par meter 
långa, järntenar i solfjädersform på andra sidan. ~är vi sedan gräv<>. 
andra hälften av tunneln från motsatt sida, tjäna dessa järn till att 
fånga upp dykaren . 

Tunnlarna ha vi s trä va t efter att hå Ila ungefär en meter höga och 
3/4 m breda eventuellt med några bredare vändplatser på ett par 
ställen. Den orörda bottenleran ä1· hård och står bra , så att vi ha 
aldrig behövt reflektera på att spånta väggarna. Nu är ju tunnel
systemet inte så perfekt som clet ovanstående kanske kan ge sken av 
~ en del utsvävningar i tunnelgrävning ha nog förekommit, s~irskilt 

då ovana dykare börjat sitt arbete. så att vi ha både koniska tunnlar 
och tunnla r med sidogångar. 

När tunnlarna äro färdiga d ragas två smäckra förlöpare genom 
dem och kransas upp på vV ASA :s sidor. 
.. En annan erfarenhet n~ir man arbetar i detta becksvarta mörker 
ar dykarens svttrigheter att orientera sig i riktning. Vi försöka därför 
alltid t · o • 1 · 11 l l 1· o · l l l a ·t t a spnc n mg me an s a ng o c 1 ma a ena st c an oc 1 c en 
grund]' J o • G l l H- l 1 l tna 1an gar ner etter a c en anc ra: ar c y,.;:aren c essutom 
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lösiinda (för fynd ) eller lampa med sig, hålles den så långt Lon 
möj ligt uppe på f lotten . A nnars iir det lätt hänt att clykar ,·n v)011· 

· l l 1· .. T l · Ide· sig, i värsta fa ll med mtrass ac e lllOr som ±o JC men 1 ;In dra f · 
med fullst;;ncligt fel riktningar. Ett exempel på det hade , i l!Qr ~ll 
arbetade pa akterskeppet : D en aktersta tunneln ersattes In r av 

l 1 1 -.. l. l l .. ett schakt med akterspegelns hela lrec c, som f o J c e a..: ters ta ven ned. :'i · 
vi nu skull e försöka få ett grepp på akterspegelns dimen~ion er a: 
stycke ned fingo vi dc mest unelerliga vänlen: Vi f ick in kt slu t et, 
akterspegeln i si dl ecl fastiin vivoro nere nästan vicl kölen . m~:n plö;a 
ligt klarnade läget: en av dykarna hade vri dit sig 90 ° och vad h a~1 
och alla cftcdöljandc höll på med var att friLigga elen hi ga kölen 
föröver. 

Efter denna avvikning kring dykerifrågorna återgår ja,_, till ar. 
betets p lanläggning och huvudsakliga gång. 

\Det stod från första stund klart , att skull e man ha något hopp on1 

att kunna skaffa sig en någorlunda riktig bi ld av \A/ ASA stt måstt 
man först av allt skaffa ett referenssystem, som dykarna ku 1cle hän. 
föra sina iakttagelser ti ll - annars sku ll e det bliva helt Olllii jligt att 

försö ka få någon rätsida på de olika rapporterna eller att b l'Jna i o~a 

ihop dem till ett helt. Vår första åtgärd olev därför att längs WAS.-\ :; 
relingar sträcka metergraderade plastlinor utgående frå n f,j rstäven. 
Detta måttsystem kom ju att följa den krökta fartygssidan och repre
senterade alltså icke fa rtygets , utan sicl ans !ängel. De erhå ll na me
terpunkterna benämneles därför pkt 8 sb, pkt 38 bb o s '. ~är vi 
seelan miitte upp förskeppets rundning med ett antal tviu·mått på 
olika avstånd från shiven visade det sig att el en ba lk, son vid pkt 
4 går tvärs över hacken låg på ett av stånd av 3 m från ltirstiiven. 
Akter om denna balk var fartygss idans båglin je e j krokigare iin att 
man med de approximationo- vi i alla fall arbetade med kt, ncle anse 
den lika lång som sin korda . V i ha a ll tså ansett att en balk p<"t exem-
pelvi s 'Jkt 38 lio·o-er 37 m från förstäven och det är detta antagande, 

1 bb l 
som ligger t ill grund för alla hittill svarande ritningar. T ·ramtJUen 
måste man naturligtvis crs; itta detta antagande med ett 11 1< ra exald 

måttsystem. .. 
1 

Systemet med plastlinorna dög det f~rsta året med d e~~ a ll n~~:;; 
on enterande dyknmgar, men p last lman klattrar upp och ned. ;u stl .. 
här och slak där, så att när det gällde att bestämma tunn htr11 as in bo~~ 
des Eigen, var elen ej tillräckligt noggrann. Den har därför e r~a tts 11\ 11 
en måttribba, som från pkt 14 sträcker sig akteröver om !Jabord 0 
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Fig. J· Overstycke till fönster eller dörr. 

iör över om styrbord. Denna ribba fö lj er ej relingen med dess olil'a 
höid, utan är placerad strax Över Övre lagets portar. 

Nästa led i orienteringssystemet bl ev att med stora nummerplåtar å 
båda sidor ma r k era c le spant eller r elingsstöttor , el ä r balkar i övre 
däck fortfarande gingo f r[m sida till sida - elen markeringen h a vi 
inom parentes sagt haft mycket stor nytta av, både när det gällt 
iör dykarna att fö rflytta sig från sida till sida som ock när det gällt 
att inclentifi e1·a motsvarande punkter på de olika sidorna. 

Samtidigt som dessa balkars lägen bestämdes miitte v i upp hingelen 
på några av dem, och detta var det förs ta steget att skaffa oss en 
uppfattning om 'WASA :s dimensioner. Med hjillp av ett lod fäst vid 
en vågrät, graderad r ibba m~itte vi upp sidornas bukighet och även 
Var i höjdled el en största breelden låg: V i kunde då ock konstatera 
att 'vVASA låg utan slagsida. De längsta d~icksbalkarna i övre cbck 
Voro 8 111 , bukigheten 1,8:") 111 på var sida och vVASA :s största bereld 
ungefär 19 3 

>....i ' 111. 

Något säkert längelmått på \VASA ha vi ej fåt t: Dels är utg~mgs
~U.nkten för måttribban, pkt J.±, ej absolut exakt bestämd t ill 13 m 
ara11 förstäven , dels har m;''tttribban akterut hamnat i nedbrutna delar 
v akterkastell et. V i tro dock ej, att vi ha mycket fel om vi uppskatt a 
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kölens längd till omkring 40 m, längelen i vad v i tro va ri t elen 

sp rungliga vattenlinj en till c :a 45 och stö rsta kvarstående b 1gd .. ur. 

a ll t t ill 47- 48 111. U rsprungliga längelen från stävt imret- a l~så O:·e: 

gal jon - ti ll akterkastellets mest ut skjutande del har säker) -;en 1u ·a~. 
J 

.. 50 eg,, 
myc ~et nara 111 . · 

O m längelen ä r os~iker, så gäller det i minst lika hög g ·td hö· 

måtten. V i började med att loda in några punkter på \\'c\ "A. 11~ d
här mötte vi genast en del problem. Fö rst och främst va r le t kl a er. 

att någon fri lodning till en viss bestämd punkt ej g ick a,t utfÖ
1

11
' 

u tan elyka ren fick lov att hå ll a fa st lodet på avsedel plat . och s; 
f ick man fö rsöka hitta ett läge rätt ovan för (strömmen g ord e at 
man inte kunde lå ta elykaren sliippa lodet för att se om dl l1~ingd: 
rakt ). D e fel, som borde kunna uppstå genom rimliga fe l bedöm. 

ningen av läget " rätt ovanför" bör knappast kunna Översti ,l;, en elltr 

annan decimeter, vilket ju ej spe la r så stor roll såsom abs Jlut måv 

och som helt försv inn er om man jäm för mått tagna vid sa nma till

fä lle till olika punkter över varandra. D et får däremot e1 viss be

tydelse 0111 det gäller att sammanställa mått tagna vid olik;1 t illbilen 

e ller på olika ställ en på fartyget. 

~Men värre än dessa fe l var , a tt elen vanliga lodlinan \ r ytters: 

t än j b a r : Må t t et be rodel e a Il clcles på h u r hårt man drog. l\ ii det där· 

t ill visade sig att en del lodli nor vor o uppstuckna i torrt t i llstrmd var 

förvirringen fullst~inclig. V i lät därför tillverka ett Joel med 11 irelina 

och g raderade också upp dykarnas telefon- och livlinor m ed ' atten fas: 

tape, m en innan v i kommit underfund med a llt det här. hade åt

skilliga dykningar och bortbstacle m~itningar gjo rts . 

Sedan ha vi fått en hel del mått, som slå rätt bra ihop. :\len be· 

t räffande ett mycket viktigt mått, kö lens läge i djup, ha v t ej funnit 

någon praktiskt användbar metod. 
Vid a kterstäven ha vi direkt kunnat loda in djupet till 3h m. vilket 

mått ä ven erhå llits genom sammanställningar av lodade el j u n till olika 

p unkter och mä tningar på exempelvis rodret. Längre fö · ut är det 

värre: Djupmätaren på elykartav lan ~ir rätt grov i g racleri n.,cn och ej 

alldeles exakt. De~sutom b.cror t rycldal_let i. ledning"en på h tr mycl;~; 
luft el yka ren anvancler. \t 1 ha gJOrt torsak att lata dyk .1 ren h . 

hjälmen i höjdmed kölen varef ter vi för en kort s tundminskat Ju::t 

mängden ti ll ett absolut nödv~ind igt m inimum. Så har d) karen ta
13 

gå upp till en inlodacl punkt på sidan. och så har man g j rt s~n1u 1 
manöver där. På det viset f ick v i fram ett läge på kiikn forut 
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et av 35-3!1,5 m . Detta mått stämmer r~itt väl med det som 

~keP~eräknas ur katastrofrapportens uppgift om \1-VASA :s cljupgåen

kanförut (om den nu ä r rik tig) nämligen l-t fot samt uppg ifterna 

tie att portarn a lågo 3,5, 4 eller -±,5 fot (o li ka sagesmän ) över 

orn et Då 18 fot är ungefä r !i,4 m och undre portarna fö rut i 
-attn · . .. 
' r;,SA inlodats ttll 29,8 m skull e detta antagande stamma ganska 

\\ Men vi vet inte, hu r exakta fö rhörsp rotokoll ens uppgifter om 

bl\aåencle och portarn as höjd över vattn et äro . Vad vi d~iremot 
dJ Ulo ·f · .. ·1 l l II .. J · 1 :t är att uppg t terna m te stamma v te a ~terspege n. - ar 1a v t 'unnat 

,eäta upp portarnas höjd öve r kö len till 2-:1: fot , v ilket inte stämmer 

:~ed djupgåend et 16 fot akteru t och portarna ± fot över vattnet. 

l]tan all tför sto rt fel torde man dock kunna säga, at t \N ASA :s 

kö lligger på 36 m akterut och ungefär en ha lv meter grund are förut. 

övre däck ligger midskepps på ungefär 25, -1- och akte rkastellet höjer 

sig i nuvarande t illstånd 3- 4 m däröver. Den högsta hittill s inmätta 

punkten ligger på 21,6 - det är toppen på en kvarstående brädgångs

stötta om babord på akte rkastell et. Däckslin jen förefaller att slutta 

litet nedåt-föröver: Om det är en lutning eller ett sp rång v ill jag 

ännu låta vara osagt. För dc övre portarna ha vi fåt t ungef~ir en 

meters höjdskillnad mellan el en för ligaste och de akterligaste, ett för 

hållande, som stä llde till åtskilligt t rassel i puss let, innan det kl arnade. 

Vi hade nämligen från början h elt korrekt p lacerat den aktersta ka

nonporten på sidan i undre laget, men n~ir v i h it tade en kan on i denna 

port om babord och nä rm are unel ersökte fö rh ållandena, rapporterade 

dykarna, att de hade en port snett nedanför s ig och att a lltså el en, ,)är 

kanonen låg, bo rde vara i övre laget. Den låg för övrigt också ganska 

precis i höjd med de för liga portarna i övre laget och vi trodde vid 

denna tid, att däcken voro horisontell a. Följaktligen ritades porten i 

1957 års rapport in i övre laget. Men det med förde en mycket under

hg uppsvängning av berg hu l ten akteröver, v il ken inte fö reföll riktigt 

P,lausibel. V id 19!i8 års unelersökningar kommo vi underfund med att 

ovre portraden lu tade, att kanonen låg i en port i undre laget m en 

att denna låge överhöjd i förbiUl ande till li njen genom övriga undr t. 

Portar. Då jämnade berghulten ut sig och v i f ingo en rätt konventio

nell bild - det ~ir för övrigt den , som är bifogad denna uppsats 

({tg 1). M en i å r ha vi kommit underfund m ed att berghulten trots 

alt ha en högst anmiirkningsvärd uppsvängning längst akteröver. Nå

~011 ny ritning har jag ej hunnit gö ra upp. och den får nu vänta tilJ 

ess resultatet av det första lyftet före ligger. N~i r \IV ASA väl kommit 



584 

in på grundare vatten före ligg·a ju helt andra förutsättnin l'; t:· 1:·· - c " tJr . 
åstadkomma en pålitliga re r itning. <~l t 

vVASA stå~- i stort sett nec:sjunk en i b~tten tilol sin ur~pru n gli o. 
vattenlmJe. Pa baborclsstdan star slammet hogTe, pa sma sta len .. ''" 

· 1 . .. ztnc]. 
upp 1 une re lagets portar, uneler det att vattendjupet ar ~ iir re " 

styrbord så att botten enelast undantagsv is når upp till elen l r sp. 
0
n1 

. . . ' • llil) o 
ltga vatten lm] en. ~-

Inne i skrovd står muddret i allmänhet upp till elle1· st r·"- Unl\ ,. 
Övre däckets balkar (detta däck är borta) men fönnmlli u·c 1 t- 1· e

1 

.. .. ~ nn~ 
el et en del tomrum uneler el e cbckscl ela r, som ann u kunna J 111 1as k v . 
inne i skeppet. En cle l iakttagelser i öppningar m m tyda 1 ·1 att :~ 
kan vara fallet. 

Bergbotten ligger drygt en meter und er vVASA: Det 2·år c1 ''a11 .. 1. u ;--,c ~\a 

markerad rygg st rax babord om kölen . I en av tunnlama ~l ack en 
knöl upp rätt högt, men vi kunde komma fram hreclvicl elen 11 an att 

kröka tunneln. Som tur iir, har a llt så berget ingenstans hi ntirat oss. 
Mecl a ll a de tippningar, som unel er årens lopp iigt rum utanför 

Beckho lmen, hade man anledning att frukta , att v i skull e 't ilta en 
massa sprängsten i och omkring \IV ASA. Men så har lyck lig vis inte 
varit f a Il et: I våt· fö rsta tunnel (tunnel l3 ) stötte vi på ut k n len a\' 
ett stenlass ungefär 2 m babord om \IV ASA och där i närh ctL 1 ligger 
ett sto rt stenbl ock uppe på vVASA :s reling . 1 tunneln n ii.rmast akter 
därom - tunnel C - llittacle vi sto ra block alldeles intil l skrovet. 
men det var lyck:ligtvi s inte flera, iin att dykarna kun de dc'' gräva 
ned clem i botten p~L schaktet, dels lägga upp cl em på siclorn ;> clä rom. 
Men sannolikt får man lov att räkna med att en del lösa eller >ssnacle 
föremål kunna ligga begTavcla uneler dessa stenlass och då IJ] i, (]et väl 
fråga om de bli å tkom liga vid elen rensning av botten kriP ~- iynd
p latsen, som förr eller senare måste ske. 

\1\TASA är kravellbyggd av ekplankor, som iiro ungeLi r en fo t 
breda. Högst upp äro dessa plankor 2V2 tum t jocka men b P!.; re ned 
troligen tjockare - v i ha en del prov på 3 tum och därutö v -r. Kra· 
vellkonstruktionen sträcker sig upp till övre däck, ell er rät ' tre upP 
t ill Översta berghul tet (Berghul ten och bordläggningen ha a\teröver 
ett betydligt starkare språng än däcken). Innan för borclbg.;ningen 
och upp till Översta berghultet förefa ller sidan att ha varit fu lltimrad 
Timmer står int ill timmer hela vägen. En del av dem äro 'ii! fyll· 
naclsstycken. Innanför t imr ingen f innes, i var je fa ll akten ver, en 
innergarnering om minst 2 tum. 

Fig. 4· Figur, som legat pd taket till galleri e. d. Taket är rekonstruktion. 

I ett stycke av bordläggningen llögt upp på babords låring, som 
blivit lossbrutit och som vi påträffat och bärgat, är ytterbordläggningen 
~,5 tum, timren 7 tum och innergarn eringen 2 tum. V i veta, att siclan 
ar tjockare EingTe ned. 

Ovanför denna kravell byggda sida äro skans och akterkastell kl ink
byggda. Skansen har förmodligen haft blott ett däck, medan akter
k~stellet troligen haft både halveläck och bytta - detta av kvar
staende relingsstöttors höj el att döma : Dessa områden äro ej n~irmare 
Undersökta innanför relingarna. Huruvida det mellan skans och halv-
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däck funnits brädgång eller blott ett öppet räcke vi ll jag lämna Os· 
Runda kanonportar, utan luckor, ha funn its i br~iclgångar ha le i ag\. 
skansområdet och akteru t. nolll 

I elen kravellbyggda sidan har det gått 9 berghult av ' ilka l 
Översta varit k lenare och de 8 undre ungefär en fot brecia ~et 
skjutande ut ett pa r tum utanför bordläggningen i övrigt De 

1
'h 

över~ta berghulten .. ha legat o_vanför de övoersta kanonport;q·na 0~~ 
h2. lopt med ungetar en fots mborcles avstand. Inom m1clsk ·ppso 
r~clet synes det andra ])erghultet upp if rån ha legat i höjd med ö~:1; 
dackets balkar och det ovre, klenare berghultet tyckes ha legat utan , 
ett skarndäck ungefär en fot över övre däck. Det tredje be rghul~~ 
ligger strax ovanför de övre portarna. uneler detta tre el j e ber~hult ä; 
det slät sida av ungefär en meters höjd, i v ilken det övre la;.,ct s por. 
tar äro utskurna. Så fö lja två berghult med en fots mellan ,·u 111 och 
därefter åter ett stråk på en meter med undre lagets porta r 1~ 1 ittil!s 
ha vi inte träffat på någon kanonport, som ~ir skuren genom l>e rghult. 
~ edanför de undre portarna komma så fyra berghult, av vilk 1 cle två 
unelersta ligga där slaget börjar. Inom midskeppsområdet lig~-; T alltså 
vVASA:s största bredd vid 7. berghultet (det andra uppif r'in i un
dersta gr u p pen ) . 

Berghu lten äro starkt uppsvä ngda längst akteröv~r: På d ·n bifo
gade ritningen (195 ) är det 5. berghultet ( det undre i nw llangrup· 
pen) utdraget långt akteröver, men vid en hast ig unelersökni ng i år 
av sidan visade det sig, att det är det G. berghu ltet, a ll tså det 11 ärmast 
uneler undre portarna, som går ut förbi hörnet. Höjd läget ·1v cletta 
utskjutande berghult ;ir noga inmätt, vi lket innebär, att be ghulten 
här måste haft ett mycket kraftigt språng. Detta löser etl problem, 
som vi mötte förra året, niimligen att vi då inte kunde hi tta 1arc sig 
det understa berghu ltet ell e1· något bge för detsamma borta \ d akter
spegeln. V ilka konsekv enser det kommer att ha bet räffande hyttans 
resning veta vi inte ännu, men det kan betyda, att \VASA -; akter
skepp varit ännu en meter högre än de 16--17 m, vi hittill s antagit. 

Man kan i stort sett säga, att elen krave llbyggda delen a\ \\'ASA 
är h el med unelantag för vissa begränsade skador. 

På styrbords bog ha vi hittat en triangulär skada, som sträcker 
sig ned förbi Övre laget och som tydligen har åstadkomm its av ett 
ankare, som sprättat upp ytterbordläggningcn, men liinmat bar span.t 
och förtimring. (Inom parentes kan sägas, att vi hittills påträfia l J11C

1
': 

iin 20 ankare och draggar i och kring \V ASA, m en det ii t 111ycke• 
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111
ati skt, om något av dessa ti llhört skeppet. Det tiota l, v i bä r-

roble · · 1 1 ·.. 1 D · t t p ... 
0 

samthga senare tir ers an -:a r tar uster. et VIttna r go · om 
g3_t, ;~:s styrka, att hon inte ä r vä rre åtgången. ) I öv rigt tyckes f~.r
\\ A ·dan va ra hel iinda bort mot aktern. Men akterspegeln ovantar 
tl·gssit el v s ovan för akterstäven, ä r helt raserad och de kravell --
·alve ' .. . 1 . ' 11 . o 1'. ()'da sidorna a ro nedbrutna 1 en brant s ut tnmg t1 samma mva. 
b)~"å vattensp_egeln , el v s akterspegeln nedanför va lvet, ha~- plank_-

' -lädnaclen talht ned m en tm1rmgen, som har hgger honsontdit , 
t,~kprakt i skt taget hel. (V i ha f ö fått upp nästan a ll a vatten.;pegel
a:l korna och dä rigenom kunnat rekonstruera denna del av akter
p an 1 l . -eln ). Några bottenskador eller knäckta bor d el er spant 1a VI eJ 
st:~rverat frå nsett de nu nämnda skadorn a, och det är på detta för
~å!lande vi bygga våra förhoppningar att kunna biirga skepp~t. . 

Bur l1 on ser ut in vändigt vet vi inte mycket om: V1 v ill namhg·en 
· te g·e oss in i detta arkeologiskt käns liga område, fö rrän vi fått upp !11 . 
henne på grundare vatten och kunna arbeta med bättre kontroll. 195ö 
muddrade man li tet nära fockmasten och hii r tyckes öv re battericbck 
åtminstone delvis vara intakt. Det var hiir förman Fälting var nere 
aenom en lucka ner på undre batter idäck. 1957 mudd rade vi oss ned , 
ti ll övre batteridäck i ett område strax för om sto rmasten. lnom detta 
område var Övre batte r idäck upprivet, men däcksbalkarna voro kvar 
oskadade. Övre cliick är upp ri vet mellan skansen och ett bra stycke 
akter om stormasten, men åtskilliga däcksbalkar ligga lo r tfarand e på 
plats . 

Ekvirket, som iir elen stora massan i skeppet - furu tycks b l ot'~ 
ha funnits i överbyggnaderna och r iggen - ii r i förvånansvän gott 
skick. V i ha låtit Träforskningsinstitutet undersöka ett fy llnadsstycke, 
taget högt uppe på babords låring mellan ytterbordläggning och gar
nering. Träet är rätt ur lakat och med en begynnande upplösning mel
lan fibrern a men har icke desto mind re i det n~irmaste 60 7o av 
hårdheten , sträckhållfastheten och böjhåll fastheten hos färsk ek: 
Sprödheten ha r dock ökat väsent ligt. Dc allra yttersta mil imeterna av 
e~virket äro svampaktigt m juka och tydligen ganska starkt nedb-utna 
~ar virket torka fritt utan behandli ng, flagnar detta ytskikt av och 
lamnar en till synes o på verkad yta under. 

Detta gäll er virket i skeppets övre de lar. Kommer man diiremot 
~ed till sådant virke, som varit nedsjunket i elen egentliga leran, förc
taHer angreppen att vara ännu mind re. 

b et stora frågetecknet vid bärgningen ;i r d~irför fö rbindningarna. 
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Praktiskt taget a ll t 1arn 1 \ \' ASA :s övre delar är borta: I ;: a 
' J11 PorJ ,, 

lu ckorna ha hängt i två stora gångjärn . A v dessa f in nas lott a 
liggn ingsmi1rkena i t räet k var. L ucka rna iiro hopspi kade a 1 t , 11

' 
\';j 1110! 

varandra vinkelräta lager : Sp ikarna ii ro prakt iskt taget hel t IJ rta , -
de båcla lagr en ha falli t isär. l !ii r ha vi också förklarin gen Ii att J~~ 
skulpturell utsmyckning av \ VASA ligger i leran nm t om l' ll n ~ di] 

prydnadernalla praktiskt taget samtliga varit fästa mecl sp ,, J r ~·il~:. 
J·ärnbult a r , av viika nu vanli cren blott ett rostf vllt hål ii ll! l.,. ·1 .. e, 

. Q J ~ ' va· 
S kill et till at t va ttenspcge lbekliiclna<i en fa llit av iir också elen . , t t c1 en'

11

1
' 

hek läclnad i motsats till horclbggningen i övrigt i stor u\s • . :~ ckn i n : 
var it sp ikad till t imringen. ' 

J\fen annars äro trän aglarn a <l en allesti1des och i sto rt a; ·tl före. 
kommande samman fogn ingen. och cl e förefalla att vara i m~ Lu g-ott 
stånd. D;ir cle ha släppt kan man i cl e a llra fles ta f a ll hän ,ra ska
dorna ti ll ankare o d. E n del ska cl or kunna naturligtvis hä r q·a från 
el en von Tre ilehenska kanonbärgn ingen på 1600-talet . 

Om kölens hållfasth et veta vi mycket litet. Vi vet, al l l en hat 
g rova d im ensioner. Dess bredel är midskepps fl4 cm med en h i.id "" 
c :a -W uneler skeppsbotten. l)en må3te vara g jord i flera <] , ,t r. men 
vi vet ej huru många ell er huru långa , och vi ha inte träffat d några 
laskar i våra tu nnl ar, och vet a ll tså inte heller, hur de äro llförda. 
Troligen h a de varit h opdragna med j~irnbultar, men vi vet it .~ cnting 
om till ståndet hos dessa: Den nedersta fingerlingen p å roclrc!. :om låg 
uneler lernivån, var förhåll andev is in takt och detsamma gäll <.' ~- le dd~ r 
av biirgacle anka re, som lega t nere i leran. 

Efter att ha diskuterat de g jorda iakttagelserna. ha vi komt tiL iram 
ti ll. at t hå llfastheten mot tryck hör vara fu llt tiilfreclsställ an d och all 

det cbrför inte medför någ ra risker att applicera yttre t yck på 
skrovet. Vi ha också elen uppfattningen, att skjuvh å ll fa :;th ..t en hos 
tränaglarna är god så a tt ri sken att p lankor skola försk ju ' tS i sin 
längelled iir tämligen ringa . Draghå ll fasthete n hos timmer oc l. plan kor 
är f ull t betryggande. Vi ~ir osäkra re på tränaglarnas förm åg; att rålc 
dragning och vill cliirför inte r iskera att de kunna dragas 0 1 ur sina 
hå l. Vad järnbul tarna bet riiffar våga v i inte all s lita på ckt . , 

Drager man ut slutsatserna hiirur blir resultatet. a tt m an i 1tc skal~ 
försöka lyfta \V A SA med in viincligt anbringade flythop pa ··. vi ll;et 
föreslagits från många hå ll. utan ly fttrycket bör anbringas uti iran: 
Man bör vidare ly fta h enne i ett så stelt system som möjligt -..;v ikta: 
hon i en lyftpunkt, så skall elen clär anbragta kraften avl a;;•;t S. pet 

Fig. 5· Borrs·vängeL av trä. 

rore därför inte riktigt att för söka lyfta henne mecl ett ston antal 
av varandra oberoende lyftkroppar, utan hon bör lyftas medtvå stora 

bärgnings p on ton er. 
Nästa fr åga var, hu r u många tunn lar man borde draga uneler 

\\'ASA: Ur b ttll fasthetssynpunkt vill e man naurlig tvi s ha så många 
som möj ligt, m en ju f lera tunnlar man drager , dess större är ri sken 
att inte de mell anliggande ryggarna förmå bära tyngden av skrov et. 
d v s dess stö rre blir risken för sättningar och fö r skador å dyka re 
och skepp. Vi beslöto oss för att lägga sex tunn la r och dessa h a tl·cl
ligen icke kommit för tätt. ty någon tendens till siittningar ha r icke 
iörmärkts. Tunnla rnas inböreles avstånd ~1r bestämt av pontonernas 
utiormning med hän syn till fastgöringsmöjligheter o el. 

Med Neptunbolagets stora ponton er kan man utföra lyftet efter tvtt 
olika metoder: enligt elen ena sänker man pontonerna till djupaste 
läge, styvhal a r lyftbrokarna och pumpar därefter pontonerna, som 
höja sig, med tagande skeppet. Så f lyttar man in skeppet på g rund are 
Vatten, sänker pontonerna och upprepa r manöverna steg för steg. 

Enligt den andra metoden kopp lar man lyftbrokarna till domkraf
ter och lyfter skeppet i en operation till s det kommer upp un eler 
Pontonernas botten . i-J ackdelen med denn a metod ii r att ly ftbrokarna 
11led deras kopplingshuvuden i detta fa ll iiro mycket otympliga och 
svåra att bringa uneler skrovet, vidare att det fo rd ras rätt rn ycket 
Och rätt samövat fo lk för att få alla domkrafterna att gå i takt och 
slutligen, att man i princip icke bör sprici a ly ftbrokarna mera än pon
tonernas langel mell an domkraftern a. 
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V id elen förstnämnda typen av lyft kan man därem ot dels . 
nyttja pontonernas överbngd, dels ock låta lå ta de förl i!-,aste ~t. 
akterligaste w irarna bära snett utåt. N ackdelarna i denna stc;.,v isa 

0 'h 
tocl bestå dels i att lyfthöjd en i varje lyft ju beror på 1:, -tets ~le. 
jämfört med ponton ernas lyftkraft, varför det kan vara os:Ll-:ert tkt 
man i det första lyftet får upp \ VA SA så högt u r elen grop 1 m li'g 

0111 

i, att hon kan förf lyttas utan att släpa henn e i annat än lös cly, (f~ r 
har man ju alltid den risk, som ligger i att något större fö retnål s e s 
J J d 1 l. .. . l l l . l'' ' 0111 -:an s -:a a s .;eppet , 1gger gom t 1 c y oc 1 era JUSt c ar man s,;aJI "o". 

~ 1a en mell an landning. 
Neptunbolagets expert ha r emellert id bestämt t illrått. att 1 an försl 

bör försöka den stegvisa metoden : Visar det sig att fö r , a lyfte; 
ej blir högt nog, är det lättare att fö ra uneler domkraftbre-k trna när 
\V ASA hänge r i de andra. D essutom har man då fått le hS henne 
med de mera spridda wirarna. 

För lyftet skola v i använda 12 st 120 m långa 6 lU I'IS wirar 
(el = 4,8 cm) som v i fått låna från Fagersta bruk. I var ·· tunnel 
lägges två wirar, som gå i en slinga runt elen ena pontom 1. un eler 
VVA SA och runt den andra pontonen. \i\Tirarna styvhal as och s1·s ihop 
på pontonernas chick. 

För att fö rdela lyf ttrycket och för att hindra att bottcnp .nkorna 
dragas ut av suget i leran lägga vi långa ki lar mell an wirar och ~;k epps· 
botten. Ki larna, som äro tillverkade efte r en icle a v för man Fiilting. 
ä ro delade i tre längde r på varelera 1 m längel och 30 cm brec l, 1. \'a! je 
del består av en järn plåt med ovanpåliggande träbackning . .J iin plåtarna 
äro fö rseelda med ögon, så att de kunna sys till wirarna. Secla1 11irarna 
dragits anbringas ki larn a och få --om behövligt barlastade - glida 
ned. Dykarna mana in ki larna på plats och av f lytkrafte1 komma 
träbackningarna att vända sig uppåt mot skepps botten . .l nncrsta kilen 
är gjord något läg re än kölen så att man iir säker, att kc len, som 
dock är \ i\1 ASA :s ryggrad , får sin besk~ircla del av lyftkra 1• en: Den 
lill a inskä rning i kölen, som uppstå r, får man f inna sig i. Nitr , ,·irarna 
äro dragna lägga v i på en lyftkraft av ett par hundra ton varefter 
dyka rna f injusterar kilningen med småkilar. 

L~ingst akterut, där köl en är mycket hög, kan vi inte avLtsta med 
ki lar, utan cl2ir lägga vi en 10 mm plåtskoll a på kölen för att jiimna 
ut trycket av wirarna. 

V ilken v ikt v i egent ligen ha att ldta veta vi ej . Försök att Lppskatta 
- j•'(• 

elen ha slagit mellan 600 och 7:)0 ton - jag är sjii lv mest höJd att·' 
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läo-re siffran. Om lyftet går bra, är det möj ligt att jag i av-å den " . . P . aen på artikeln kan ge en bättre uppskattnmg a v v1kten, grun-
lutn tl1, - · · l 9 ' 00 s å. pontonernas ly ttkra ft Pontonerna lyfta hl sammans ~-:t ton 

dad ~e tolv wirarna tåla över 100 ton var och en . 
0~ 111ycket diskuterad fråga är bur mycket leran kommer att suga. 

pt1 o " l J' t• ~fen lägger man an _lyftkr~ften ytterst la1ngclsam~ .. aclr c et tro tgt
11

a_cl' 
· ten hinner stppra 111 ute tter skrovet V IC en tp nng, som a tt 
va; te uppstå, och i så fa ll blir suget obetyd ligt. 
111as o d f o .. d o 1 . • . Som av det ovanstaen e ramgar, ar et mang-a 1ypotese1, ~om 

oste besannas , och många frågetecken, som måste bli utropstecken, 
ma vi skola kunna genomföra elen första fö rflyttningen av \ VASA. 
~~h den är v ill koret för a ll t fortsatt bärgningsarbete. . .. 

Därför ansåg \IV ASA-kommitten det vara a v vtkt, att denn a torsta , 
äkra operation utfördes som en särsk ild etapp . Först seelan elen 

~:de lyckats v isste man, a tt bärgningen gick a tt genomföra och först 
då kunde man någorlunda riktigt uppskatta, vad som skulle behöva 
•Öras. Först då kunde man alltså sätta igång elen stora kampa n j en för :u uppbringa medel för elen fortsatta bärgningen, för ett \ V ASA
museum och för vVASA :s återställ ande i detta museum. 

,N:u äro alla sex tunnlarna färdiga och - detta sk rives de första 
dagarna i augu st i - om ungefär en vecka börj ar lyftwirarna att 
dragas uneler skeppet. 

Det kan då fö rtjäna r egistreras hur lång t id tunne larbetet tagit och 
det antal fynd , vi fått i varj e tunnel. Arbetstiden är angiven i dygn 
efter almanackan - i praktiken ha 50- 60 7o av dessa daga r va rit· 
egentliga arbetsdagar i tunnlarna: Övriga ha varit helgdagar elle r gått 
bort på grund av omdockningar ell er andra orsaker. 

Tunnlarna grävdes i ordningen B D F E C A . all tså vi började med 
varannan för att så länge som möjligt ha breda ryggar mellan tunn
larna. 

Tunnel A SB G daga r J G fynd }16 clao·ar -±6 fynd 
BB 10 dagar 30 fynd " 

Tunnel J3 SB 66 dagar H fynd }176 dagar -± :3 fynd 
BB 110 dagar 31 fynd 

Tunnel C SB 4 dagar 5 fy nd } el 31 dagar 19 fyn 
BB 27 dagar 1-! fynd 
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T unnrl D SB H da ear 37 l) ml l ,,8 1 J 3,.., - -
u "T c ::war 1 t y n el 

BB 3± dagar 100 fynd j "' 

Tunnel E SB 8 dagar 8 fyn d 
BD 16 dagar -±6 fyn d 

Schaktet F 100 dagar 388 fyn cl. 

} 24: daga r G± fynd 

För schaktet F, som fö ljer ak terspegeln ner, kan man eJ :' kilj a P' 
. _d 

SB och BB-arbete. 
Utöver dessa fyncl har en del föremål tagits upp för 0 1 , IYASA 

och även några vie! under sökningar, som gjorts inne i skep1 d , så att 
s ista numm er i fyndserien nu är 73±. 

Påtagligt ä r att BB-fynden äro mera talrika ~in S B-fyt len. On
1 

detta beror på att SB-fynden på grund av läget äro mera Litsprielda 
få r framticlen utvisa. Att däremot de tre sist gr~ivda tu nnlarna 
(A C E ) v isa mindre fyndrikedom ~in de tidigare har cl ~i l•"mot sin 
natu rliga förklar ing: cle mera drivna dyka rna ha drivi t p; tunnel
a rbetet och e j gjort n edgångsschakten v id are än nödvändigt Det har 
t o m förekom mit, att småfyncl, som ej var it särskil t roli g ~· stuckit> 
in i lerväggarna i avvaktan på den slutliga rensn ingen. 

Efter elen första förf lyttningen hoppas vi att ha \;V ASA, f o d arande 
h elt under vatten, nedanför Kastellh olmen åt D jurgå rdss iclan ti ll unge
fär där en gång den gamla mastkranen stod. Här vidtager så elen 
andra etappens arbeten: U nel ersökning av \A/ ASA, uppren sn ng i elen 
utsträckning som erfordras för en slutlig biirgning, övers p, av i ör
bindningarna och sådana stöttn ingsarbeten och försbrkni n,. ar, som 
erfordras för att \!VASA skall tåla påkänningarna uneler det sista 
lyftet. J ag vill här erinra om två fa kta: För det första , at t d te rsom 
det våta ekvirket har en specif ik vikt av omkring 1,1 , så väger det 
11 gånger så mycket över vatten som under, och vidare, att ju högre 
man lyfter, dess f lackare bli lyftwirarna och dess större det sida
tryck, som pontonerna komma att utöva, och som måste av L stas me~ 
s töttor m ellan dessa. Det blir därför nödvändigt att hitta \ \ 1'1.SA sa 
m vcket som möjli2·t, d v s att rÖJ·a unelan särskilt de sto ra v ikterna 

~ - u " te 
som barlast, eventuellt kvarliggande kanoner o d . M en samti(h;t mas. 

l · 1 1 ·· J · f. . l · o • t-å llat l ex empe vi s Ja rasten vag·as ut se d1on · or se ..:tlon sa att V I ' . 
L 011 l 

för oss, hur VvASA varit barlastad. Man måste h ela ti dt"l ha \. 
minnet att företaoet eJ· blott är ett bäroning·sföretau låt vaP av tJJll· 

' ·- b -b '- Ö' 

ar t, utan även ett vetenskapligt arkeologiskt problem . 
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Fig. 6. Manshu vud . Konsol. 

Under den nu pågående a rbetsperioden komma vi s~ikerligen inte 
att hinna med några förstärkningsarbeten och ~iven utgrävningen får 
1 första hand inriktas på att tillåta unelersökning av VvASA och på 
sådant, som kan underlatta ett bedömande av det fortsatta arbetets 
uppläggning. 

I anslutning ti ll denna etapp m åste v iktiga beslut fattas om hur 
arbetet skall bedrivas i fo rtsättningen och i vilken takt. D etta beror 
1 

sin tur på hur man tänker sig att elisponera \IV ASA intill dess 
Galärvarvsdockan blir disponibel. V i äro inte a lldeles fr~immande för 
:~nken att man skulle kunna få h enne i f lytbart skick och hålla h enn e 
Ylande ti ll dess hon skulle in i dockan. Uneler elen ticlen kunde hon 

~~s~erligen inte bli ti ll giinglig för besökare men frånsett elen psyko
ogtska vinsten och att man därigenom sku ll e kunna genomföra det 
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egentliga bärgningsarbetet som en operation, sku lle man pa det ,· 
tidigare kunna bör j a med grundkonse rveringen och förber~: lelse

1

1 1
.'.t• 

utställandet och dessutom ha henne tillgänglig för un eler ·Öknir 101 

och uppmätningar. Det har s in stora betydelse att smida, metnn iälgar 
är varmt. · ' ~'llt ; 

O a v sett efter vilket ticlsprogram arbetet bedrives, må3te c "t for . 
på i stort sett samma sätt: När bärgningen slutföres, måst, \\ · A_ ~ga 
successivt föras upp på så grunt vatten att Övre däck kommer Öl'. \ 

vattenytan: Högre går det knappast att lyfta henne. I detta l.,ge lllå ;er 
hon tätas så att hon kan hållas flytande på pumpar och - om nÖ~: 
vändigt - små pontoner. Med de stora pontonerna går h< n intA · 
i någon docka , och med de små endast i Gustaf V :s docka. E tte r~ i t~n 
dockn ing måste tätningen fö rbättras och undervattenskro]','l'n noga 
uppmätas och sådana för stä rkningar anbringas , som ford r; torrsä;t. 
ning (exempelvis förnya järnbultarna i kö•len ). Kan man .amtidigt 
göra ren övervattensdelarna och konservera dem, så myd !'t biittre. 
men viktigare är att dockningsticlen blir så kort som möjL; l så att 
undervattenskroppen ej hinn er torka ut. Av samma skil bi1 \V.-\SA 
så snart som möjligt förses med tak. 

Men allt detta ligger ~innu ganska av lägset i tiden: ;_\ven om mar, 
beslutar, att arbetet skall genomföras i ett sträck, tror jag Lj att c\e! 
hinner bli aktuellt om ett å r, snarare först om två . Av tork ni ngshän· 
syn bör man säkert hellre ettersträva att få upp \1\'ASr\ p; •;ensom· 
maren eller förbösten än på v åren. 

J ag kan inte nog kraftigt betona, att inga planer kun na b sas vid 
ett arbete av denna typ: Det f innes inga som helst erfan·1 heter att 

bygga på - alla hittill s bärgade gamla träfartyg äro ta;• n genom 
torrläggning och som rent arkeologisk utg1·ävning - och 11 d !l måstr 
därför h ela tiden vara beredd att bgga om planläggningen i rån dag 
till dag, allteftersom nya rön göras. 

Vad kostnaderna för en helt genomförd bärgning betrii ii<Jr så bliva 
dessa naturligtvis - trots a ll t naturabistånd i fo nn av kom!llencierad 
personal, i form av bistånd vid lyftningen och i form a v andra tjäns· 
ter och varor - högst betydande: Kommitten uppskatta• k - 0111 

någon exakt beräkning kan det ju i detta sammanhang ej IJIIva tal ~ 
kostnaderna för bärgningen. inklusive vå rden av \ VASA in t ill dess bo!l 
kan higgas på plats i Gahi rvarv sclockan till högst l JOO 000 ·- byg~; 
nads- och inredningskostnaderna för museet till ungefär :) milJ , 0.", 
l l. l d ... "11 1 · ll a 1°5" s ut rgen ;:ostna erna ±or att sta a ut s ;:eppet, d v s att t.· a ' 
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. d ]1opfogacle och ~~erinsatta på plats, att få n~dvändiga rekonstruk
{)11 . utförda och ±or att ordna eventuell a gangbanor och trappor 
tione:ill ytterliga re en mi ljon. Sammanlagt skulle a ll tså det hela röra 
o d 

11 
5 eller 6 miljoner som på ett eller annat sätt skall skaffas 

~ig ~
1 

Självfall et ha r åtskilliga diskuss ion er förts kring detta problem 
t r3 11

1~1ånga förs lag ha också kommit oss ti llh anda, men det är kan ..;ke 
och rätta tidpunkten att eliskutera dem ännu. Vi äro emellertid gan;:;ka 
1~t~röstansfull a, ty med det enorma intresse 'vVASA tillvunnit sig iråu 
10

;
3 

världen går bärgningen ej att stoppa . 
]le Men vV ASA är j u ett mycket stort företag: Det finnes knappas l 
' gon av de närmast intresserade myndigheterna, som i längden en

narn kan sköta det vid siclan av sina egentliga uppgifter, s~irski lt inte a . 
a·1• man kommer in på de frågor, som sammanhänga med medelsan

Jl• 
skaffningen. Det måste skapas en särskild organisation, en särskild 
WASA-nämnd som håller ihop hela komplexet till dess att 'vVASA 
en gång kan överlämnas till Sjöhistoriska ::VTuseet. Samtidigt som ett 
sådant organ måste vara förhållandevis självständigt, måste det också 
ha en fast förankring hos de olika vetenskapliga och museala insti
tutioner, som äro de närmaste intressenterna, så att man verkligen 
säkerställer, att arbetet utföres med elen vetenskapliga precision, som 
man har rätt att fordra. 

Hur detta organ skall utformas diskuteras för närvarande. 
Under tiden fortgår arbetet med bärgningen. När el etta skrives är 

som sagt tunn la rna färdiga och elen egentliga lyftningen står för 
dörren. Mera än JlOO dykningar har gjorts. R edan denna siffra visar, 
att arbetet knappast gått att utföra annat än i marinens regi. I fynd
journalen ha, som förut sagts, 734 fynd in förts . Det bör då i san
ningens namn erkännas, att 734 fyndnummer ing·alunda behöver be
tyda 734 helt skilda föremål : En skulptur ell er en kanonportslucka 
~an komma upp i flera olika bitar, som måste erhå ll a skilda nummer, 
aven om de senare kunna sammanföras till en enhet. Å andra sidan 
finnes det ock en de l kollektiva nummer, i det att vi buntat ihop 
~n del träsplitter från samma fyndplats till en bunt med ett nummer. 
~et finnes flera sådana buntar) och likaså ha r mynt, som påträffats 

pa en gång ibland fått ett nummer. 
Bara vid ett par ti llfäll en ha vi direkt letat efter fynd: Den stora 

~~ssan är sådana, som legat i vägen för våra tunnlar och som därför 
··•aste t l \ 1. l .. " f agas Jort. t veta, att c et ±mnes ma3sor och ater massor av 

Ynct kvar därnere runt fartyget: Väggarna i nedgångsschakten tili 
1{ 



S96 

våra tunnlar äro armerade med trästycken. På en del hål l Vet 
· l ·· o O l l a" direkt att ytte rst mtressanta sa -:er van ta pa oss : m 1a ) O ·c] ha · 

en ganska stor skeppsbåt, som förefalle r att vara i ganska g-ntt S~ j \· 
och akterut ligger en stor skulpturgrupp, som dykarna uppskatta '
åtskilliga kvad ratmeter. Vi voro i kontakt med den redan i •'ece1111:'

1
: 

1958, n~ir vi avbröto dykningarna för vintern, men elen ligg r sA ti;; 
att om vi ta elen, riskera vi ett ras i det aktra s ch ~ktel. , ~.o ' 1 kansk:· 
sku ll e taga oss ett pa r tre vecko1· att kla ra upp, sa cla rtor f~1 r de,· 
ligga, till dess W ASA flyttats. 1 

;Att här redogöra för alla de 700 fynden el ler att ens lzi mna en 
summa risk förteckning över dem är hel t uteslutet. J ag skt ll blott 
uppehålla mig vid några, som antingen iiro av s:i rski lt sh lpsbyg •. 
naclstekniskt intresse ell er som belysa den Överdådiga pra kt , med v~. 
ken WASA var utstyrd . 

Ett fynd av alldeles särskild kl ass är den kanon , som vi togo upp 
i september 1958, f ö elen enda vi hittills påt1·äffat av cl et 10 tal som 
lär kunna finnas kvar. Denna kanon låg i aktersta porten OJ Jl babord 
i undre batteriet, och v i had e från början avsett att låta den lig~1 
kvar på plats ti ll dess skeppet bärgades. Men vid ett pa r t illLillen 
snärjeles elen av våra wirar när fl ottarna förh alades, och ·fte rsom 
elen a lltså dels var till besvär, dels också visade tenelens att åka all: 
längre ut, togo vid det s~ikra för det osäkra och togo upp den. Den 
var en kort 24 pundig kanon eft er elen äldre arti ll erim i't tt stocken. 
alltså med en ka liber av omkring 1-±.8 cm. Bakre delen a\ dekoren 
är tyvärr skadad genom ett gj utfel. men på ett band stra:-; f ramför 
delfinerna finnes vVasa-kärven som motiv och på kam m;11·stycket 
läser man bokstäverna GARS samt årtalet 162. (elen sist; siffran 
är oläslig). Detta är i alla fa ll ti llräckligt för att kanonen ska ll kunna 
indentif ieras som en av de för vVASA gjutna och all tså k ;lll anses 
vara det slutgiltiga beviset - om något sådant ed ordras fö r 311 

det påträffade vraket verkligen är vVASA. 
Ett annat märkligt specia lfynd är också vV ASA :s rod er När ~ ~ 

började arbeta akterut, stod rodret kvar på plats m en hängde ungefar 
en fot babord Över. Rorkulten för svann in i brå ten i akt L rskeppet. 
D et vi sade sig, att alla f inge rlinga r och ro rma lj or voro l>u,·trostad; 
utom som tidigare nämnts elen nedersta. Vi kunde då inte hoppas pa 
att kunna naja fast rodret så, att det skull e följ a med \\""\ SA up~ 
i orubbat skick. Å andra siclan var clet av vikt, att inte r~1 1Jba ro;, 
kultens för liga ände, eftersom man ju hä r kunde hoppas att 1111 11a sr 

597 

Fig. 7· Liten kagge. Innehållet under analys. 

av styranordningen inn e i bråten . Vi beslöto eLidör att kapa rorkulten 
ungefär en fot fram för rodret. 

Så lyftes detta . Det har en ganska no rmal form för äldre skepps
roder. Största breelden i långskeppsled ä1· 1,-± 111 och tj ockleken rör sig 
om omkring 40 cm med en del variationer både uppåt och nedåt. Totala 
höjden ä r 10,3 m. Frånsett några små fyllnadsstycken är hela rodret 
tillverkat av två sto ra stockar av vilka elen ena svarar för 80 cm av 
bladets bredd. Rodret ha r haft 7 fingerlingar. Den nedersta av dessa 
är, med sitt beslag, t~imligen väl bibehållen, eftersom den har varit nere 
i blåleran, uneler det att de övriga voro helt borta eller blott funnas 
som oformliga rostklumpar. 

Rorkulten är itappacl i rodret och höll s kva r av två numera för
svunna järnbulta r. En intressant detalj är att rodrets framkant unge·
fär 2 meter över undre kanten tvärt bli r ett par cm tjockare och 
~:dan håller denna förtjockning in da ned. Det finne::; en motsvarande 
tortjockning på aktersLiven: Möjligen är det här dc nedersta borcl 
laggningsplankorna, som skjuta ut över akterstävens sidor. Dykarn a 
ha observerat förtjockningen, men e j hur elen ä r konstruerad . 
,Rodret och akterstäven ha lutat bakåt ungefiir 14° mätt med pendel 

~a akterstäven i nu varande läge, och ef tersom rodrets underkant då 
~r i ~et närmaste vågr~it tyder detta på att även WASA :s nuvarand e 
age t längdl ed något så niir stämmer med dess f lytläge . 
Rorkulten ~ir rektangulär i sekt ion med en höjd av 29 cm och en 
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tjocklek av 27 "och är i~1tap1~ad vinl~e l rätt mot rodret och sku lle a]]\, 
så ha lutat uppat ungefar 14 . Det forda ller dock som om <kt tu 111 
bör i an till en krökning nedåt just vid kapningsstället. les 

.Av fockmasten stod 19 m av undermasten kvar i vVASA när h 
påtr~iffacles: Den lyftes hösten 1956, och året därpå hi tt ;1de vi ~n 
resterande 6 meterna, som tydligen bru:its i ganska :en tid, och ,

1
: 

sista dagarna ha vi fått upp en långsalnmg, en tvarsalnmg och de] 
· l l · l ar av en kindback. Om vi härtill bgger, att v i 1a 11ttat va c S< '111 lllåste 

vara babords foc kröst, så börjar bilden av fockmasten at t klarna 
Fockmasten ii r en massiv stock lTted ungefär 60 crn diamet, r. · 

Av stormasten hade vi hittat stumpen stående kvar i sk , ppet ti ll 
ungefär en meter över övre däck, där elen var bruten. Niir vi i solll ras 
skulle gräva tunnel E, babord. låg ett grovt timmer, som för lJ Odades 
vara elen fällda stormasten, tvärs Över hålet och måste riiJas bon. 
Vi följ de elen då snett akteröver - utåt och dykarna rapj;<>rterade 
att de hittat först en salning och sedan en till. Det skulle alltså tyda 
på att hela masten låg där. Spänningen var stor när vi började rensa 
upp området: Tyvärr försvann snart elen nedre salningen, ll· n~ir vi 
kommo dit, var det några plankor, som lågo parallellt med masten. 
och när vi kommo till Övre änden, var det lika illa cEir. Det var tyd· 
!igen bara undermasten, vi stött på. 

När elen kom upp, visade elen sig vara ungefär 15 m lång och ha 
rektangulärt tvärsnitt med sidorna 55 X 45 cm på det grövsta stället. 
På de översta 5 meterna var elen kilformig, och på varde ·a av de 
båda breda kilytorna fanns det två, ungefär 2 m långa ~pår med 
fyrkantig sektion och 5-6 cm breda samt lika djupa. I rkssa spåt 
lågo resterna av järnstänger, som tydligen fyllt ut spåren hdt . Bland 
våra allra första fynd hade vi några grova plankor, två av furu och 
en av ek, med en runelad och en plan sida. Ekstycket var dessutom 
försett med inskärningar. De hade seelan de togos upp mi dskepps 
på V\!ASA förvarats uneler vatten norr om Beckholmen. De biirgades 
nu. Det visade sig då att ekstycket passade precis till elen e11'l ktlytan 
på masten. En av järnsfingerna hade varit inlagd halvt i halvt i mas
ten och i ekstycke t. Detta, som är mer än 9 m långt, har s l' iutlt up~ 
2 meter över toppen på kärndelen, och har längst upp varit utforma 

. . 1 ... J va!lt som tapp. På utstclan av ekstycket fmnes ett urtag, som JOl 1a 
för långsaln ingen, och märken efter en kinclback. .. ···a 

Stormasten har tydligen varit uppbyggd kring en fyrkantig ka~~
på vilken varit lagda ytterdelar av furu med cirkelsegment fcn n tg 5

' 
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. Toppen på undermasten har tydligen varit uppbyggd a~ ek
t1 011·-en. Såvitt jag vet, är detta elen äldsta byggda mast, man kanner 
s:rcl~ch konstruktionen avviker väsent ligt frå;1 de senare vanli ga. 
ull, kunde säga mycket mera om cletal J e rna p a mast konstruktionen, 
)la

11 
det får anstå ti ll ett annat ti ll fä ll e, då man vet ännu mera. Det 

nen ·· el 1 1 · · l tt ~ rrda får vara nog for att ge en an ty an om c e upp ysnmgar, Yl 1a a 
'
3
.
0 ta ur vVASA . Ett problem rörande masten skall Jag dock om

"~111 na: Urtaget för långsalningen bildar blott 75 ° vinkel mot masten. 
na!11 · · 11 1· ·· J 11 11 " l märsen van t honsante , som van tgt ar, s m e a tsa storune er-
OI11ten varit akterstagael ej mindre än 15°, vilket förefall er orimligt, 
;;~blemet ä:· ännu olöst. Det. enda vi veta" är, o a;t urtagets lutning 
··kerligen eJ t illkommit av m1sstag eller pa mafa. 

sa Bland konstruktiv t viktiga fynd f innes också en skärstock, som 
becrränsat en lu cka. Den har på undersiclan urtag för däcksbalkar -
rn~tsvarande urtag enligt vad dykare observerat å däcksbalkar - som 
den tydligen varit sammanbuggen med. Från översiclan bar elen mellan 
däcksbalkarna urtag för reglar eller karvlar. Det har tydligen funnit s 
tre sådana i varje mellanrum mellan däcksbalkar. Vi ha också elykar
rapporter om motsvarande arrangemang i waterborclsplankor och på 
en bärgael däcksplanka ser man svagt men tydligt spåren av de smala 
reglarna och de breda balkarna. 

En liknande konstruktion, om ock något modifierad, finnes på 
VICTOR Y. 

Plankorna ha f ö varit spikade till balkar och reglar med synliga 
spikhuvuden. Det finnes inga spår av att dessa varit nedtäckta med 
träpluggar. 

På mid skeppsidan av skärstocken har tydligen legat ett trall eller 
dylikt för ventilation av unelerliggande däck: Det ii r en he lt annan 
utformning av urtagen på elen sidan. 

Vi ha två skulpterade kniin som äro varandras pendanger och som 
knappast kunna sitta någon annan stans än uneler valvet akter. Efter
som den övre, liggande grenen iir 160 cm lång, ge dessa en antydan 
orn Valvets l ängel. Dessa sku lpteracle knän äro skurna i ek och ha 
alldeles påtagligt ingått i en bärande konstruktion. 

Vi ha också andra konsoler men med mindre utliggning, exempelvis 
tr.e fantasifåglar och t re fantastiska manshuvuden: Ett av dessa är 
nagot så när normalt ett av de andra hat- vindruvskla sar i munnen 
~ch På det tredje slin~rar ålar ut och in genom näsa, mun, ögon öch 
Oron, Dessa mindre konsoler äro skurna i lind och ha varit ganska 
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svagt Listade. De ha en utliggning av ungefär en halv 11l l"l er 
ha tydligen haft ren prydnadsuppgift och ha inte ingått i 1 ag-

011
rn;n 

rancle konstruktion och ge för n ärva rand e knappast några j. uns t r 0"· 

tiva upplysningar. Det kan man däremot möjligen hämta ur 
11

.uk. 
mansfigurer i ungefär naturlig storlek eller något mindre med kra~~~~ 
konkav och något urskålad rygg. De måste ha suttit på en i l oc~\'&t 
konvex yta. Några sådana ha vi emel lertid ej hittat på dc d, la r . ed 

f . . J ] J .. .. 1· 1 . f ' ' >OiU nu mnas (Var, utan c et 1ar ar tro 1gcn utsmyc (nmg ran nu 111 era 
raserade gallerier. 

Dit l1öra säkerligen också ett par figurer, (50111 ligga på rygg. D 
ha S-formig rygglinje, skuren i klink , en klink, som för ÖH igt int: 
går vinkelrätt mot figurernas längdriktning. Här kan man med stor 
sannolikhet säga, att det rör sig 0111 figurer, som legat j) <I taket på 
ett galleri - men dettas plats ha vi ännu ej bestämt. 

Ytterligare några figurer med gåtfull placering fingo vi upp i juni 
i år. De äro ungeLir 130- 140 cm höga. Den nedersta m,· le rn ar 
baksidan har varit fäst mot någon konstruktion, medan överk roppen 
och huvudet varit fristående runt 0111. I stödytan på baksidall f innas 
urtag för två profilerade li ster, och vi ha också hittat ett pa r böjd< 
lister med motsvarande profil. Krökn ingsradien på li sterna ;, r mindre 
än en meter. Vi hittade allt detta uneler toppen på kärndelen a v stor· 
masten och undrade därför först om det möjligen var någon smrckad 
märs eller dylikt., men radien på listerna är alltför liten h iiriör. För· 
moclligen är det någon balkong, som varit prydd på det visl t. 

Mycket bestämda hållpunkter för akterskeppets u tformn in.~ ger en 
4,9 m hög .skulpterad påle. Dess allra översta del, en dryg iot elle: 
så, är skulpterad runt om, under det att resten är skulpteP d på tre 

sidor. Ur byggnadsteknisk synpun kt iir det ej de praktfulla skulptu· 

rerna, som i första hand fånga intresset utan elen fjärde sid an. !)en vi· 

sar nämligen högst upp, ncclanfö1· elen helskulpterade delen , P·' ungefiir 

1,5 m längel urtag för smäckra balkändar elle r elylikt och d:iruncler. 

på ungefär 1,8 m längd märken av dels en klinkbyggcl, ral· sida och 
dels, vinkelrätt däremot ett spår, som knappast kan vara na'-, ot annat 

iir iincl läget för en slät, kravellbyggd yta. Den klinkbyggda Lonstruk· 

tionen har längst ned avslutats av en grov balle A llting tyde r på at~ 
elen grova balken varit det översta berghultet, att v i därovan i ör ]!af~ 
en rak, klinkbyggd sida som varit fartygss iclan mellan ha h däck oC· 

hyttcläck, och allra överst ha vi då hyttaniS räckskonstruktinn. 

GOl 

Fig. 8. Fågel. Konsol. 

Hela sto lpen har varit styrborels aktra hörnstolpe och ger oss nyc
keln till akterkastellets resning och hö j el . 

Akterspegelns översta del har tydligen varit slät och har troligen 
varit underlag fö'l· ett akterspegelornament, av vilket vi funnit ett 
fragment i en ekplatta med ett kraftigt slingornament och en mycket 
stor lejontass. 

Detta var en del a v akterskeppsornamenten . Från fartygssidorna 
ha vi främst att märka en rad kanonportsluckor, som ingalunda äro 
standardiserade men av någorlunda samma storleksordning. Uppbygg
naden är dock likformig: Ytterst ha vi ett ytterlager av 8-10 cm 
tjocklek och en ungefärlig storlek av 75 ggr 75. På sidaportarna har 
detta skikt Ji ggande fibrer, på akterspegelportarna stående, alltså i 
samma riktning som elen omgivande plankbeklädnaden. På insidan 
av ytterskiktet har en innerlucka spikats med fibrerna vinkelrätt mot 
Ytterdelens. Denna innerdel har en tjocklek av 3- 5 cm. Den slutar 
runt om ett par on innanför ytterdelens kanter. På yttersiclan f innas 
spår av numera helt bortrostade gångjärn och på insidorna ha lejon
rnaskaraner suttit, en på var port. Sådana ha tidigare endast varit 
kancta från ett votivskepp i Sjöhisto ri ska Museet. Kanonportarnas in
Sidor ha varit rödmålade och lejonen troligen gu lmålade samt med 
rocta gap, vita ögonvitor och vita tänder. i 

b Från far tygss idorna äro vidare att anteckna några kransar med 
lol1lrnönster, som säkerligen varit omfattning kring de runda kanon

Portarna i bastingering och överbyggnacle1·, vidare ett par drakhuvuden 
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av okänd placering samt en båge med en mycket vacker man ssku] 
Från galjonen ha vi börjat få en hel del vackra saker: F t av P,t.ur. 

allra första fynd var elen helskulpterade Övre galj onsregeln Olll bab' ara 
Senare ha vi fått en del dubbelsid igt skulpterade ornament , 50 1~1 Ord. 
!igen suttit som nåe·on sorts räcke ell er skärm här f ramm~ . ]) t> d. 

u · · et·· 
dels en liggande man med en f laddrande mantel, dels en , <h ej a: 

0 1 · "l b so f. l · l o .. .. h .. · "' 111ed en a 1 na) en. a 1c.;: VI oc.;:sa, ratt ovanlat oc ratt omoti \L rat 'i 
o 1.. 1· l .. l l .. ' ' 1111 l1 sa ange, en 1ten en meter 1og .staty av en ager .;:ron t n ·nare . 

ytterm era visso med banelerollen TIBERIVS vid foten. Dd är' dtl] j 
fö rsta inskription vi hittat och nog var det litet förb luffande . att den 
skulle vara kejsar Tiberii namn. Men så kom, som ett av åra all ;~ 
sista fynd, det kanske praktfullaste av dem alla: Det lej on som 

Ut-
gjort galjonsbilden. Tyvärr är det skuret i något mjukt lö\trä _e· 
ek - så förmod ligen kunna vi ej a ll deles undvika spriekot, men ,.j 
hoppas att det ändock skall behålla det imponerande uttryck det hadt 
vid bärgningen. 

Nyss nämndes att portluckorna voro röda invändigt: De ;irger, Yi 
hittills påvisat ~iro rött på luckor, gap på djur, fenor på di ve rse sj ö. 
odjur m m, vitt å bnder, ögonvitor, på kroppen på figu nT och på 
Tiberii toga m m samt slutligen guld på hår, rustningar, <• rnament, 
galjonslejonets man och svanstofs o s v. En gul färg ~ir me1 t dubiös 
Den kan vara rost eller andra järnutfällningar men på andra ställen 
förefaller elen att rätt sannolikt vara påmålad, exempelvis p.t galjons· 
lejonets tassar. 

Guldet och elen röda färgen sitta ganska bra kvar, ocb le tro vi 
oss, med de erfarenh ete r vi nu nått, om att kunna bevara rätt stor 
utsträckning även om särskilt de första åren en del förs v ;~ m i kon· 
serveringen. Det är värre med elen vita färgen: Den ligger of 1 som en 
lös hinna ovanpå det mycket uppluckrade yttersta trälagret 1ch redan 
en mjuk pensling eller bara en svag vattenstråle kan vara tillräcklig 
att taga bort allt utom en del spår i sprickor o d. Någon me1ocl att fa 
fynden nödtorftigt rena och ändock bevara det vita ha vi tyvärr eJ 
funnit. 

En särskild fyndkategori utgör alla de lösföremål av skdcla slag. 
som påträffats in vid skeppet. En de l kan man åldersbestäml1la till deil 
ifrågavarande tiden, andras proveniens är mera osäker, även om ing: 
direkta skäl tala emot att de tillhört \ 1VASA och slutligen finnes ockS~ 
en rad fynd, som med säkerhet ej tillhört skeppet, men so1•1 ändoC• 
hava sitt större eller mindre intresse. 

Fig. 9· O verstycke tilL dörr e. d. 

,Till elen rätt säkra gruppen höra bland annat ett anta l kopparmynt 
(l öre och lj2 öre ) . tillhörande en serie. som s logs i Säteor i slutet 
av 1620-talet och bör p n a v 1630-talet . De, dar praglmg.saret ann u 
är läsbart, äro clateracle 1627 och 1628. Vi ha också nilgra tennkrus, 
som enligt sakkunskapen ii. ro tidigt 1600-ta 1. N å g ra trasiga kritpipor 
kunna troligen också höra elit. 

Vi ha tydligen också träffat på ett trasigt verkfat, ty på ett ställ e 
fingo vi i tät fö ljd upp tre falshyvlar för olika profiler, en klubba , 
några verktygsskaft av tr;i och en borrsv~ing a v samma material: S{! -
dana föremål äro rätt tid lösa , men allting tyder på att de komma från 
WASA. T ill sannolika WASA-fyncl kan man nog också räkn a en 
liten kagge: Innehåll et verkade mest lervatten men har för säkerhets 
skull sänts till analys . 

Vi ha också tr~iffat på delar av minst tre båtar. Den förut omtalade, 
rätt stor, troligen omkring 9 lång, ligger ganska välbehållen babord 
om WASA och i elen hittade vi rester av en annan , mindre. Spillrorna 
av en tredje ba vi funnit akter om \VASA. Det ;ir vill problematiskt , 
om man någonsin kan med säkerh et bestämma dessa båtars ursprung 
- mycket kan finnas dolt på botten av Stockh olm s Ström. 

Säkert icke ti llhörande vVA SA men ändock av ett r;i.tt stort intresse 
är. den provkarta av olika slags ankare, som vi påträffat och delvis 
bargat. Allt som allt rör det sig om ett tjugotal av vilka ett sto rt , som 
hgger på vVASA :!S styrborels bog. möjl igen kan ha tillhört skeppet, 
Under det att de övriga med säkerhet äro ankarförlu ster uneler de år, 
som förf lutit. I-E-ir finnes allt från gamla smäckra stockankare med 



trästock och kliidel röring för an kartross till ankare helt av iärn 
schackelformad röring med kvarsittande kätting. · 

111
ed 

1l <:n ettöring från 1750-talet sätte r hitt fantasi en i rörel sl : \r 
någon, som s inglat elen över ga ffeln för at t få god vind ? 1 :--; k.u]] de~ 
l
.. f o o • o 1 1 e v1 ( a remot a upp nagra moclerna sma>s antar, 1ar man nog an lc<Jn· 

att fö rmoda att de härröra från de "o ff er" med vilka även ll1ode 1
1n~ 

dykare, halvt på sk~imt, söka blidka ett motstr~ivigt djup ). Ila 
R engöringen av fö remålen ~i r ett s~ir skilt kap itel: När <1\ komn 

upp äro de ofta täckta med elt lager av slam och lera. Det yttero;a 
tr~iskiktet ~i r ofta mycket uppmjukat till kanske någon mm (JJLi p ( de~ 
ä;· ovisst om det ~ir ett ang repp av svamp och bakteri er - ett röt
angrepp - eller en följd av kemisk inv erkan av clet al lt uton neutq]a 
bottens lammet). Dess u tom ii ro föremål en kra ft igt impregner-tde med 
slam och fi nfördelad lera uneler tre-fyra atmosfärers tryck 

'Först gäll er det att få bort elen yttre leran och slamm et· .\r det 
skulpterade föremål ell e1· ann ars sådana, cb1· det är a v vi kt ·t t l man 
bevarar ytskiktet, sker rengöringen under ytterst försi ktig 'altenbe
g jutning med pensling med mjuka hårpenslar. Ä r det dären1ot frå ga 
om grövre saker, såsom balkar, plankor o el cbr ytski kt \.'! ej har 
samma betydelse och där man för övrigt knappast kan räkna med att 
rädda det går man robustare f ram med kraftiga vattenstråla ,-_ skrub
bar och dylikt. 

Oavsett vad det är för ett föremål Hu· det sedan ligga titr-kt med 
våta säckar en dag eller två under vilken tid en hel del slam uch lera 
jäser ut när trycket i fö remålet sj unker, och så upprepar 111 an ren-
göringen. Och därefter vidtager konseveringen. ! 

'S kulle man få ett föremå l riktigt rent sku lle man naturl igtvi s lägga 
d et i blöt i ofta ombytt vatten uneler någ ra veckor, ja, kansk e Jn ånader. 
M en fyndens antal och .storlek gör en sådan process orimlig, oc!1 vi 
måste arbeta mera rutinmässigt, mera i stor skala. Lång-vari,.. vatten
läggning kan vi därför blott tillgripa för alldeles sä rskilt miirkligd 
fynd av ej alltför stora dimensioner. 

Konserveringen har ett dubbelt ändamål: Dels tillför man f.) remålet 
röthindrande medel (desinfektionsmedel) , dels försöker man få bort 
vattnet på sådant sätt, att man ej får för starka deformati oner och 
sprickbi ldningar. 

,All konservering sker efter anvisningar av chefen för rik -;antikva-
rieämbetets tekniska avdelning. _ t 

Ett sätt - som användes a v Statens Historiska l\1 useun' fö r at 
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fig. 10. Liten pilaster. Fram- och baksida 

konservera den fö rst påtriifiaclc lejonmask aronen. och som har givi t 
ett utomordentligt vackert resultat, - är utlakning· av vattnet med 
aceton. Men denna metod är tyvii rr både dyrbar och tekniskt rätt om
ständlig. 

De andra metoderna gå ut på att ersätta vattnet i fö remålet nw J 
något fy llnadsiimnc, som tydligen måste vara vattenlösligt för :Jt 
successivt kunna tränaa in i det vattendränkta föremålet. Förr i '• b 

Variden kokade man föremålen i en alunlösning. men det har man 
nu gått ifrån a v skilda skäl. 

F'ötsta året förtränad e v i vattnet med glvcerin, till satt med något d , ' -
esin fekt ionsm eclel (fö rst karbolsyra, senare natriumpentaklorfenoiat, 

alltså det vattenlösliga natriumsaltet av pentaklorfenol, vilken senare 
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är huvuding redi en sen i de f lesta moderna_ t r'ii m [) •·eo-ner; 11 . . . ' ' · " · g~lll ed 1 1111nera lolj ebas1s ) . N~ir föremål et e ft er ett otal o·h ·cerin ct ·· ,-J - · e D~ 
l
.. . h .J 0 l-' \lll lln·t ,. 

c omeles brcligdränkt, låstes g'" lvcerinen in med lin or-1 . t->•r 1t 
~ . . . . . . . . ~ J ' ' sr l lll oc 

hdl dn ad e 1 y tsk1ktet. R esultatet blev b1·a m en o h ·cen 1e11 1 ks, 
, D .1 1 1ar · 

nackd ela r: Dels s telna r el en aldrig, va rför man a ll t id ri ske r r VIss~ 
svettn1ng a v g lycerin , dels är el en hygroskopisk, el v s ch 1 ~n ' 1s, 
blott vat te nlös li g utan tar också å t s icr luftfukti o·het och sJ 1 '·

1 
itkt 

. . . ~ b . ~ , 11 1o<.:n 
JU lmo iJ an en gan ska mörk hinna. ,-, gr·1 

Från å r 19fiS l1 a vi därför börjat anv~incla kon se rv er ing· 1 led 
g lykol, en metocl , som först börjat an viindas av Mo och J )r 1 15 - ~}o!y. 
som pa tenterats av detta bo lag . J Och 

. D~n ~n väncla polyg:lyk o l ~n , polygly kol 4000 , a lltså med n lllole. 
kyla1v_1kt a v -+000, a r 1 v ~nl1g rum stempcratm· en vaxliknanrk mass, 
Den loser s1g 1 vatten. Vtel vanlig temperatur är lösli o-hett-n ~'m i · .· a. 
'" 0 c • 1 1 ·· · 1 . "' , ' 11ng 
u /C oc 1 10)es mec st1gande tempera tur. Trots vatten lös ii. 11eten är 

polyglykolcn en el ast obetydligt hygroskopisk , el v s elen upp• ;11;-er en

dast l nnga uts tracknm g fukt från den om a ivancle luften ~ tt f · 
.. • ,.., · " en n 

polyglykol l1ar en smaltpunkt av :)0- 60° C. D en löser si ~' -1JJ · 1 1 . .. , ., ( , Q lO 

t __ ungefar samma proportion som i vatten . Dess specifika vik t :i r unae. 
tar J, 1. b 

• Polyg~l y kol en ges en till sa ts av 1 å 2 'j, natr;u mpentak lt ,-icnolat. 

Under ar 1958 an viinde vi po lygly kol fö r alla kon s~n'~'-Et> <l fö remål 

unde r cl et at t plankor och elylikt a ll t j äm t behancllades med g:l1 cr in och 

lnlOlJa. Uneler 1959 ha vi - med vi ssa unelantag - "~' t,o't s o·1 , hell an· 

vant p olyglykol. 1\tt vi kunnat gö ra det beror p:ot cl e 111\Tkc förmån

liga v illkor, på v il ka vi erhål li t vara n. Från Mo och Dom 
1
ii ha vi 

fått köpa ett stö r re pa rti för ett pri s som ligge r på en fj ii ;lcdcl ar 

111~rkn ad s ~ r!set, och genom E dström Tracling Com pany h, vi fått 

lotte att Jran den ame1·ikanska firman u nion Carbicle Cm 1pany iå 
omknng ett ton po lygly kol gorati s . Samma firma ha r f ö 1 "i rmcd lat 

en gåva av 100 k~· nat ri umpentaklorfenoiat h ån de n fransk t firman 
Electrochi mie. 

P olyg lykolen kan tillföras p å olika sätt: Idealet vo re förmod ligen 

att lägga ne r föremå len i en miittad va tten lösnino· a v poi )'oll· kol och 
l o • . b ,., . 

~ta dem hgga där i n[tgTa månade r ell er mera , beroende pa dimen-

ston erna, t ill dess man kunde hoppas a tt en full s t~indi o· ut jiimning 

skett mellan vattnet i föremålet och polyglykollösn ;ngen . Scd:;n skul.'e 

man långsamt höj a temperaturen och därmed polyg lykollu lten td! 

dess att man s[t sm[tningom kom ö ve r till ett ha cl a v ren polyg lykol. 
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Fig . 1 r. Omfattning till rund kanonport brädgdngen 

:Hen vi komma tillbaka till samm a skäl, som gäll clc mot vattenbgg

ningen: Hur skola v i fö r r imliga kos tnader kunna få fram till räc k

liga bad och loka ler fö r dessa ? Em ellertid ha vi på försök lagt nagra 

småföremål i polyglykolbad för a tt se, hur det s lå r ut. 

Under 1958 försökte v i att e fter rengöringen Iilgga en del icke 

alltför stora föremål d irekt i smält polyglykol. Det. gav ett ganska 

tillfredsställande resul tat, men vi fi ngo trots allt en del onödiga de

ionnationer och sprickbil dn ingar, fö rmodligen beroende på att i vir

men vattnet g ick u t fo rtare i n polyglykolen h ann t riinga in och er
ersätta dets amm a . 

,Större förem ål, som ej gingo n ed i våra bacl, behanellades iö rst 

~ed vattenlöst polyglyko l och sedan , efte rsom vi a rbetade inne i ett 

ratt fukti gt berg rum och diir inte vill e tillföra dem mera vatten, ro1ecl 

spritlöst polyglykol. När ytskiktet vi sade tecken på m~i ttnad , över

gmgo vi beträ ffand e dessa större fö remål till behandling meel smäl t 

Polyglykol, som viirmcles in , dels med infrastrå lnings lampor, dels med 

vann)uftspruta . På det vi set fick man så småningom ytskiktet hå rt 

~~h pol~glyk~lmättat. Beh a1; cllin~en va r ingalunda avsl~ tacl clä rm e~: 
kan 111aste rakna med att sa smanmgom en fo rt satt u tJamnmg skulLe 

s e inol11 föremå let med vandring u tåt av vattnet och vandring inåt 

av Polyg lykolen. D et hår da ytskiktet skull e allt så komma att mjul :na 
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Fig. 12. Kanonport med lejonmaskaron 

och kansk e också en viss svettning av vattenlöst polyglykol np ptriicla, 
särskilt ur sp rickor och dylikt. I samband därmed kunde man också 
v;inta fortsatt sprickbil dning genom torkning. Så ägde också rum 

särskilt uneler första delen av utställningstiden å Sjöhi storiska 1\I useet: 
Föremålen fordrade en ständig passning och då och då fick 'thehand-
ling med polyglykol och varmluft sättas in. -

Detta kom inte som någon överraskning : V i visste, att v r, ra före
mål knappast voro utställningsklara, när de ställeles ut och att e11 
kontinuerlig Övervakning· och efte rbehandlino· trolioen skulle bliV?. 

b b 

nödvändiga, men det ansågs så önskvärt som ett led i upplysningen 
om vad vVASA egentligen vore, att en utställning kom till stånd i 
våras, att vi an sågo oss böra taga nackdelarna av en fö r 1idig ut
ställning. 

I år har ännu så Einge nästan alla föremål behandlats metl vatten
löst polyglykol , så ledes ej blott skulpturer utan även balka r, bräder 
o el: I sistnämnda fall har dock behandlingen för grövre fö nmål få:r 
inskränka sig till ett ganska begränsat antal strykningar. 

Skulpturer och andra intressanta föremå l behandlas med pnlyglyko! 
i vattenlösning. De ha förvarats i fria luften och strukits ·unnigt sa 
snart ytan visat tendens att torka . Mot regn och mot uttori~ni ng un-
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Fig. IJ . Romersk staty med pdskrift TIBERIVS. Funnen vid förstäven. 

der nätter och helgelagsdygn ha de skyddats med plastskynken som 
- särskilt under konserverinu·ens inledand e skeden - täckts med 
ett tjockt lager våta säckar fö~- att hindra alltför stark upphettning. 
2~1 del småföremål av någon elle r några cm tjocklek ha nu efter 
nagra månaders behandling kommit så långt att vi kunnat s~itta in 
Varmluftbehandling med sm~dt polyglyko l och även en del av de tidi
gare, g-rövre fynden ha börjat stabi lisera sig. 
. Å.tminstone hi tt ills förefaller det som om denna kalla metod visat 

Stg klart överläasen föra årets metod att sänka ned fö remålen i ett 
Var "' tnt bad av smält polyglyko l. 
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Hur länge man skall hå lla på med polygiykolbehandling c1 ;(r in, 
som riktigt vet, ty det finnes ingen, som har någon erfa .. cnhetgtJ: 
polyglykolbehanclling av fynd av dessa dimensioner och clen 11 a iukra\· 
hetshalt Det enda man har att göra är att se ticlen an ocl1 efte

1
_·
1

1g. 
l o • l . lt. handla medmera polyglykol, om tec ;:en pa ytuppmJ u mmg elle r sv , 

nin!! ur)pträder. Så mycket är säkert att särskilt när det gäl er o ett. 
u .. • ,.;rovrt 

dimensioner bör man vänta ännu åtskillig tid innan forem alc·n 5:
1
·,_ 
( l'ert 

kunna siigas vara fiird iga för slutlig behandling. 
Denna består först och fl-ämst i ~tt genom avtvättning avLigsn 

överskottet på polyglykol från ytan. Aven om polyglykol en ·· j är sär~ 
ski lt hygroskopisk talar dock fö rsiktigheten fö r att man dä r ·i ter bör 
försegla ytan mot fukt genom en hinna av vax eller mö jli ;... ·n någon 
plast. H ur denna slutliga ytbehandling skall ske, ha v i änn u ej taoit 
ställning till: Vi ha ännu god tid på oss. (Jag talar här c• l( last ;

111 

den bevarande delen av konserveringen, elen, som måste , ättas in 
omedelbart och utföras av oss - en helt annan sak är den restitut
rande konservering, såsom fylln ing av sprickor, lagning a\ föremål 
e tc, som seelan siitter in ) . 

Vad ernår man med polyglykolbehandlingen? Först oc 11 friimst 
fixera vi och hårdgöra cle mjuka ytskikten. Vidar e minska v i högs: 
påtagligt elen annars ofrånkomliga risken för sprickb ildningar . Siirskilt 
har furu giv it mycket gynnsamma resultat . H os ek upptritdcr trots 
allt en viss sprickbildning och värst däran är det lindvirke, av vi lket 
många av utsmyckningsdetaljerna äro sku rna. Detta tyckes \a ra gan· 
ska hårt urlakat men två till synes lika föremål kunna ur s >r ickblld
ningssynpunkt uppträda alldeles olika . 

Genom till satsen av desinfektionsmedel anse vi oss ha kommit 

någorlunda ti ll rätta med rötangrepp och dylikt och härti ll bidrager, 

att polyglykolen, som är en ren konstproclukt utan naturli ~·· motsva· 

righet, icke är någon lämplig grognmcl för bakterier och svampar. 

De ha ~innu ej hirt sig elen dieten. 

Tidigare sades, att "n~istan a lla för emål" polyglykolbeh.lll dlades: 

Undantagen ha varit rodret samt det tidigare omtalade s1 ycket av 
fartygss idan, som vi fingo upp på senhösten förra året . I Lir rörde 

det sig om alldeles för stora dimensioner för att man skull e sätta 111 

en regelrätt polyglykolbehanclling. 

Fartygss idestycket Eimnacles h elt obehandlad över v intern för att 
l 11 d h .. el l" l D · d · lo . t t 'LJI1clc:· man s ;:u e se, va som an e c armec. et v1sa e s1g c a, 'l 

Gll 

Fig. I4- Lejonmaskaron från kanonport. 

vintern och våren skalades det ytte rsta, en ell e r ett par mm, tjocka, 
svampartade ytskiktet av eken av och rullade ihop sig ungefär som 
näver med en till synes o rörd , nästan blank yta under . Efter ren
borstning ha styckena, som åtminstone utv~incligt nu föreföllo ganska 
torra, behandlats med BP :s träkonserveringsmedel Hylosan, alltså ett 
medel av konvent ionell typ med pentaklorfenol i mineralolj elösning : 
Särskilt sprickor och fogar ha behandlats ymnigt för att man skulle 
få bästa möjliga inträngning. 

Med ledning av dessa torkningsresultat ha diskussioner förts hu r 
man skulle behandla skrovet i dess helhet e ft er bärgningen . Att sätta 
In en full ständig polyglykolbehandling av hela VI ASA vore ett gi
gantiskt företag, som t o m elen nuvarande ledn ing·en - som annars 
el ar rädd för stora planer - bedömer hart när ugenomförligt både 

~:kni s l:t ocl; ekonomiskt. _ Polygl)rko lbehancllin~el~ får reserv~ras f?r 
ns~foremal och andra fynd, dar man v!ll sa langt som mojhgt ar 

~~dv tka sprickbildningar e lle r fixera ytskiktet. Utom skulpturerna 
v·\r det alltså fråga om massor av mobilier och lösfynd av ej alltför 
a elsamma dimensioner. 

45 
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Fig. 15 . Galjonsbilden. 

Beträffande r esten får man offra y tskiktet och koncenlr ·a sig på 
a tt skapa ett rötskydcl, som tränge r in så el j up t som mÖ! 1gt. Me~ 
h ~insyn ti ll d imens ionerna och elen stora fuk tighetshalten il tr det da 
ansetts rikti()'ast att använda ett vattenlös ligt konserveringsn cclel (na· b • . 

t riumpen taklorfenolat ) i lämplig koncentration - G 'j, .. l 1 mindre 
ti llsats av borax säkerställer att su rhetsgraden på grun d w e~; ens 
garvsyra inte bli r så hög, att olösligt penta klorfenol ut fäll ·s,_ sa att 
intr~ino·n i n()' en upphör Till at t kvarhå ll a rötskyclclsmedlc h1dragrt 

b b . - · . . :· la ett ock en mycket lt ten tillsats av polyg lykol. R 1sken att a1 ,tnc .
1
_
1 

vattenlösligt salt är natu r lig tv is el en, att långvar igt regn c Jl er dy} 1_;~ 
åte r kan Jaka ut des in fektionsmed let: D e behandlade förcmnkn 111"

5

1
, 

. .. . . l ·tskd' e-a ll tså skyddas mot urlaknmg . !VJoj hgen kan man , se r an ' 
torkat, behand la det m ed något vattenavvisande mecl el. 
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Fig. 16. Räcke frå~ galjonen. Skulpterad å båda sidor. 

Försöksbehandling m ed här ski sserad lösning komm er snarast at t 
igång s ä t tas. 

Jag har här så pass ingående uppehå llit mig v id t räk:onserverings
problemen, eftersom vi här fakti skt äro inn e på föru t delv is otram
pade vägar. 

Ett närbesläktat problem . som rätt mycket diskuterats, är f rågan 
om risken för deformat ion er. Erfarenheterna hitt ill s tyder inte på, 
att problemet skall bli så svå rt , ty det vi hi tt ill s birgat fö refall er a tt 
ha hållit sig ganska bra. E n del tunna re skivo r . exempelvis in nerd elar 
bil kanonportsluckor , ha slagit sig något, men det fö refa ll er som om 
lllan skulle kunna h indra detta genom a tt lå ta dem torka i spiinn. 
~orn1stycken äro i a ll mänhet vuxna . och de planko r, som äro basade, 
~~ basade öve:· öppen_ e lcl _och förefa lla att varaganska ok änslig-a . 
, la konstruktwncr bora sak erhg-en torka utan soncl e rtagnmg : Orr. 

l<dan mås te fö rekomma bör man vinta t ill efte r torkn ingen, när 11
sken f" .. · .. · 1 ' l "l l 1 1 l \' or spanmngar ar mm c re. A v samma s .;:a Jo re c man .;:ans .;:e 

]~ !snart som mÖ].li et åtmin stone prov isori skt sammanfog·a hoph öran de 'e a. : " . - • 1
• exempelv1 s yt ter- och mn erdelar tJll kanonportsluckor. 
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Men det gäller inte bara att taga upp fynden och konservl'ra 1 • ~ e~ 
Man maste också registrera dem och det på ett så overskådho t 
som möjligt om man vid en framtida restitu ering a v \ V A S,\ sl:aiJSut 
hopp att hitta bland dem. Att registret skulle läggas som nå• 0 11 , h, 
' 11 1 .. l l l . . J'v!T ' l ,.., . sort ,,; ortsystem e er . os J a c sreg1ster var g1vet. l en man v1 le ock så ktu ' 
söka efter varje fynd efter flera olika utgångspunkte1·: E ft n h nd

1
:
1
' 

art, efter dess fyndp lats, efter dess dimensioner, efte1· särsk il d ~ et, 
netecken som t ex spår efter öppningar o s v. Efter å tski ll i~-,t cLsk 
terande med experter på området stannade jag för ett av EssLi te iö·li· 
slaget system F in dex. Man arbetar här med dels ett van l gt L o~·t. 
system mccl korten ordnade i nummerföljd (denna del a\ s\·ste111:. 

kan också ersättas med en fyndliggare) , el els har man ett s ~irs kiJ , 
sökregister, det egentliga Fincle:-;_registret . · 

På dc "vanliga" korten. huvudkorten , har jag försökt Et p lats iö~ 

alla de uppgifter, som redan finnas eller som ku nna tillkomma uncle; 
arbetets gång. Kortets baksida iir dessutom rutad för eYentuella 
ski sser. 

Findexkorten, sökl-egistrets kort, iiro uppdelade i 3000 rut<Jr. Yarj, 
ruta motsvarar ett fyndnummer. F yndet markeras å f index l-.•1 rtet g~
nom att man klipper hål i motsvarande ruta. Man har ett !index
kort för varj e önskat ingångsvärde. Våra fynd ä ro uppck 1ade i 10 
klasser : T immer, p lankor, lös utsmyckning, riggdetalj er u s v tili 
och med "personlig utrustning" . Varj e klass är i sin tur ddacl i 20 
grupper. Med 10 klasskort och 20 gruppkort behärska Yi tyd ligen 
en indelning i 200 grupper. Så ha vi ett antal kort för fy1 dets lägt 
i. längd, i sida och i höj el. V idare kort fö r fyndens elimens l< mer, iör 
andra karaktäristika, för olika mater ial o s v. 

V ill jag exempelvis taga reda på om jag har några k _i() ll l11aska· 
roner inom ett visst område om babord tager jag fram klasskort C. 
lös utsmyckning, och lägger det över kort 12 (som in om klass C 

betyder lejonmaskaroner ) . A lla genomgående hål svara mot numren 
å fynd av lejonmaskaroner. Kompletteras dessa kort med ''utombords 
om babord" minskar man ned antalet och lägger man seelan ·tterligare 
till elen kortkombination, som svarar mot fyndområdet i b ngcl J;a!l 
jag direkt utläsa fyndnumren för de lejonmaskaroner. s<'l11 hittab 
inom detta område. 

Då finelexkorten bcka 3000 nummer , ' " .. . cl-·ntal6 tar n1an nar t\·n u 
' . · . .. 1ästa 

överstiger denna siffra bgga upp en ny seri e finelexkort ror 1 

3000-tal o s v . 
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Fig. 17. Bärgnings/lottan. 

Efter de erfarenheter, jag hittills har av systemet med mera än 
i30 fynd inregistrerade går det snabbt att leta reda på ett v isst fynd 
på detta sätt. Det är klart, att registreringen tager en viss tid: Varje 
fynd skall klippas in på 10- 12 olika kort, men eftersom man kan 
klippa 3-4 kort på en gång, går det ändock fö rhållandevis snabbt. 

Hittills ha vi som sagt över 700 fynd, men det finnes mycket, mycket 
mera kvar runt om WASA. Väggarna i schakten ned ti ll våra tunn
lar äro armerade med t rästycken för att citera dykarna, och d~i.rtill 
kommer ju områdena mellan schakten. Skull e jag våga en gissning, 
ligger dubbelt så mycket kvar, som det vi hittill s tagit upp. 

När WASA väl är införd ti ll Kastellholmen torde vi komma att 
använda det gynnsamma dockningsläget med Gusta f V :s docka be
lagd en månad framåt för att med vårt samtrimmade djupdykargäng 
börja upprensningen kring WASA, i varj e fall så, att v i hinna ar
beta ut metodiken för en systematisk upprensning, område för område . 

Men ju större fyndsamlingen blir, dess större bli problemen med 
dess omhändertagande både ifråga om personal och i fråga om loka
~r . I som :nar. har _det gått rät~- bra genom att dels ~ta t ens ~istorisl~a 

Useum tJll vart forfogande stall t en konservator N 1lsson fran Malma, 
80

1ll för egen utbildning tjänstgjort vid museet, dels genom att en 
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stuelerande i konsthi storia. kandielat La lancler, uneler augu ~t i r· . 
'' Il . ' Il l' . . o l d l l' IVIJJi"' sta . t s1g t1 c 1spos ttwn. c 1 genom et o see van 1gt va ck r;t väcJr ' 

v i i stor utstr~ickning kunnat hålla till utomhus på fl ottarn a me cJ e~,h, 
a rbeten. Men i fortsättni ngen måste man på ett e ll er an 11 1t 5

:· \<~r; 
'11 o l .. l ' l l f l o l c\\[ i· t1 stanc en sars .::1 c ·ync vare sgrupp . ' 

Efterskrift. 
Den 12 augusti anlände bä rgnings f lottan, bestående a v \" eptunb 

lagets Oden och Frigg, ly ftf ar tyget S leipner samt bärgn i n~s fa r ty"o. 
A t las och flottans tender Sprängaren, efter några daga r t t bytt ·n~~ 
Sveparen. l)å hade vi tagit upp a ll a våra ledwirar på fl otLtrna , od: 
Stockh olm s namn hade lagt u t de erforderliga förtöjn in,_shojarna 
som kompl etterats med lysbojar. U nel er de närmaste ciaga P a drogo; 
de tolv lyftwirarna under vVASA. D en 18 och 19 anbragt • s kilarna 
mell an w ira rna och VI/ASA :s botten. D et v isade sig då. at t unnlarna 
delvis fyllt s n~ir lyftwirarna clrogos, så att vi f ingo blott 11 L l ett sbill 
kilar på var sida i huvudtunn larna B, D och E men inga i ell er A. 
Då wirarnas anl iggningsyta mot köl och slag ändock bed1 ,;ndes be
tryggande och då de anbragta ki larna borde vara t illräckliga < tt hindra 
lossugning av bottenplankorna , ansåg jag mig ej böra uppskJu ta ly ft· 
försöket för att rensa upp tunn larn a tillr~ickligt för att i!'t ned iiven 
de återstående kilarna. 

>på morgonen den 20 sänktes pontonerna til l sitt lägsta hige. och 
wirarna ansattes . D etta var kl art fram emot ett-ticlen då b 1sning ar 
pontonerna sattes igång. Först länsacles ett par hundra ton. :--å gjordes 
ett uppehå ll på c :a JO minuter, så pumpades c:a 100 ton , n_\ paus ocl~ 
så vida re. Vi hade bestämt oss för a tt gå upp ti ll 800 ton . < h om da 
ingenting hiint låta lyftet stå på unel er natten för att sedan pit mor
gonen antingen börja gräva uneler henn e ell er bö1·ja mudd r;t i henne. 

Redan v id 5-600 ton hade SB-pontonen höjt sig märkila t och ~.1(1 

ungefär 600 började även aktern på BB pontonen att höj ;1 sig·. Nar 
sedan 700 ton låg på höjde sig även fr~imre delen av Bl\ pontonen 
någon dm. N är så en dykarkontroll av kölen akterut v isade, ttt denna 
höjt sig bortåt en halv meter och ej var deformerad ansågs bttning~~~ 
klar och full länsnin!t av pon tonerna beordrades. Klockan vai ,' 

~ d ]'l ' ungefär 16-±5. Med det långsamma lyftsätt, som t illämpats. ha e 1 
': 

got märkbart lersug ej upptr~itt i va rj e fall kan det ej ha ij versttg'· 
50 ton. 

Gli 

Fig. 18. Pontonerna sänk ta, w irarna dragna. 

Framåt 20-tiden voro pontonerna länsade, och vändningen kunde 
igångsättas: Härvid släpade WASA åtmin stone tidvis i det lösa 
dylagret och så bogserad es hon ungeLi r 100 m inåt, innan bon fast 
nade och åter si.inJ..:tes. Följande dag flyttades vVASA ett stycke ti lL På 
lördagen a J· ordes en rutinundersökning av wirarnas b ge och fartygets . b 

tillstånd föru t : \ V A SA hade då en slagsida. som bedömdes t ill10- 12o 
babord hän och ligger något på näsan. vilket ju helt stämd e med 
Pontonernas up pträdande vid det fö rsta lyftet. N å gr a ly ftskador på 
skrovet kunde ej iakttagas . S lags iclan spelar ingen roll ur bärgnings
synpunkt nu att börja med. men v i skola ändock fö rsöka · räta upp 
den Vi d de efterfö l j~nd e lyften fö r att underlä tta uppmätningar o el. 
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psykologiska problem för submarin personal 

Av docent JAN AGRELL . 

~ 0m en fö ljd av elen tekniska utvecklingen och erfarenheterna f rån 
, -~ z båller. det moderna sjökriget på _a_tt radikalt änclr~o l~arakbi c 
. ·ån ytstricl t ill st n d uneler ytan. D enna ioranclnng torde ta an mera 
\I prråencle konsekvenser än övergången från segel till [mga . Materiel -
cJU "' d-·· d l · d · b d ·ässigt me to r etta en -;oncentratlOn a v en manna ny yggna s-
~erksamheten till ubåtar och - - antiubåtsfartyg. Ubåtarnas relativa 
andel ökar således på bekostnad av de större övervattensfartygen. Sam
tid igt differentieras ubåten som fartygstyp och inriktas på olika, allt 
mera artskilda användningsområden. Dessa områden å terspeglar verk
samheter, som tidigare exklusivt ombesörj des av Övervattensfar tyg. 

Biand de nya ubåtstyperna kan man urskilja sådana för attackupp-· 
gifter med torpeder och robotar, defensiva ubåtar, underhålls- och 
transportubåtar samt ubåtar för mera speciella uppgifter såsom ban
garubåtar, m fl. Härti ll kommer de olika typerna av el v ärgubåtar med 
minan och sprängladdningen som st r idsmedel. Differentieringen har 
som synes redan gått långt och lär komma att drivas ~in längre. 

Ubåten var fram till senare delen av VK 2 egent ligen en farkost , 
som framfö reles på ytan och som vid behov kunde dyka. Den var 
avsedel för strid såväl på som uneler ytan. Den hade karaktär av dyk
båt. Den allt effektivare ubåtsjakten tvingade emellert id fram en " ren " 
undervattensbåt, som var avsedel för så väl förflyttning som strid helt 
under vatten. Genom schnorkel och enhetsmaskineri eller utbyggt elek
tramaskineri gjordes ubåten oberoende av direkt kontakt med luften . 
Aktionsradien och farten uneler vatten ökades. Ticlen för uppehåll i 
uläge kunde drivas upp ti ll veckor. Utvecklingen kröntes med till 
komsten av atomubåtanu. 

Komplementet t i 11 elen sto ra, " rena" ubåten kom inte bara att bli 
dvärgubåten utan också de olika fo rmerna av lätta , av fast luftled
~ng oberoende dykare: attackdykare (grodmän) , röj dykare m m . 

essas uppgifter är av både offensiv och defensiv karaktär. De kunna 
sallloperera med olika typer av ubåtar. 

Dbåtens förändrade karaktär och stridsmetoder samt ti ll komsten 
av r-atta dykare har naturligtvis skapat problem för uttagning och ut -
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bildning av elen submarina personalen. Härtill kommer de problenl, 

som utformningen av mat eri elen stä ll er. Dessa frågor ~ir av J,ade tlle

dicinsk och psykologisk natur. D enna framsb ll ning begr~in s ;1~ till de 

psykologiska problemen för ubåts- och clykarpersonal. men Jet bor 

underst rykas, att de psykologiska och medicinska, spec iellt f··siologJ-

621 
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ska, problemen ofta är intimt förknippade med varandra och en koor

dinering av forskni ng och utveckling alltså behövlig. Som re~e l 

måste även tekn ikerna kopplas in i sammanhanget för att materi elens 

utformning på detta s~itt skall kunna på verkas i avsedel riktning. 

Ubåten är en kompli cerad maskin , vars bes~ittn i ng inte enelast skall 

sköta elen och bringa el en till st rid utan också skall bo och leva inom 

dess trånga, slutna utrymmen unel er lång t id avskuren från cli.rekt 

kontakt med ytan. H ä rtill komm er dc sii rskilda på fr estningar, som 

strid uneler vatten utsätte r besättningen för. Det finns förvisso många 

Och kompli cerade problem i detta sammanhang. 
Beboeligheten intar en fundamenta l plats och betingas av en rad 

okhka omständigheter . D et är en tekni sk omöjligbet att inom tryck-
s rov t b • , .. sk' ~ s egränsade ram fa plats med separata utrymmen tor m a-

tnen, nav igation, str idsmedel och fö rläggning. Om ubåtens etcplace

Illent inte skall bli för stort måste förläggning ordnas i a lla utrymmen, 
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som överhuvud kan ta emot sådan . Resultatet blir verklig t 1 ångb 
het och omöjliggör för besättningsmedlemmarna att någons111 drOdct. 
undan och vara ostörda. Besättningskollektivet måste allt id var·la Sig 

sammans, individerna måste a lltidnötas mot varandra. D e g u pp~] h]J, 
miska frågorna blir d~irför av särskild betydelse ombord p· uhå/na. 
ledarproblemet blir väsentligt. Den enda verkligt adekvat; lö snin~ch 
på dessa problem är att ubåtsbesättningen tas ut och trimm, ,; sallln~ en 
på ett sådant sätt att ett verk ligt team blir resultatet, ett lag so111 inlan 
· l l 1· h 1 1 .. · 01n s1g (an .;:ana 1sera oc avreagera upp (Ommanc e spanmngar. 

Redan ubåtens egenskap av slutet rum är en sp ~inning~.t nlccln ' ' Jng 
som rent av kan ge upphov till reaktioner av claustrofob nt lur, ce\]: 
skräck o el. Viktigare zir emeUertid de problem, som luft försii rj ninge 
ställe1·: ti llfö rsel av syre, eliminering av kolsyra och lu ft ln s fuktign 
het. Förskämd lu ft ~ir psyk isk t mycket påfrestande att im nclas och 
på en ubåt blir elen inte bättre av de gaser, som t ex hat eriet kan 
avge. Ä ven besättningens egna utdunstningar ä r ett allvarlig! p roble 
Bl a härför blir de elieliska frågorna viktiga, men även ur ; ndra syn: 
punkter är de värda ett närmare studium. Under stridsmiissiga för
hållanelen är skatfandet oregelbundet men grundligt. H m påverkar 
ett sådant kosthåll stridbarheten hos besättningen? En an 1an fråga 
är hur besättningens kostvanor föränd ras under längre stridsoperatio
ner: i vad mån bli r maten en tillflykt, en ers~ittning, en t rygghet: 
Hur skall för resten besiittningens dygnsrytm se ut på en ubåt för 
att tillfö rsäkra största stridsduglighet, hur ska ll sömn, ;, 1 koppling 
och arbete omv~ixla med va randra? 

Under senare tid ha r oljudets psykologiska betydelse all t , tera upp· 
märksammats. En a llt för hög ljudnivå verkar psykiskt trö tancle och 
ökar individens irritabi li tet. De individuella skil lnaderna 1 fråga o!11 
ljudkänslighet är icke ov~isentliga. Ombord på en ubåt fr amb ringas en 
myckenhet av oljud, vi lket så långt möjligt måste chimpas inte bara 
av hänsyn till besättningens välbefinnande utan också för att försvåra 
fiendens akustiska spaning. Till oljudet sällar sig rörelsen t och vib· 
rationerna. Inte minst el e kontinuerliga rörelserna, som är 1 .esvärande 
nog för ungeLir halvparten av bes~ittningarna på övervattens fartyg, 
blir en belastning ombord på ubåten , då de förenas med då lig, oft~ 
odörrik luft i slutet rum med kanske hög tempera tu r och f uktighe~ 
samt förhöjt tryck. T emperaturen utgör ett särskilt prohk tn ombo:. 
på ubåt med de växlingar, som finns från utrymme till ann, t . Tel11P 

(i2 :::! 

Bild 3 

ratur och kondensering av fuktighet kan ge upphov ti ll många svårig
heter och obehag. 

Slutsatsen på denna punkt blir att själva vis te lsen ombord på ubåt 
innebär påtagliga psykiska påkänningar för besättn ingen genom den 
anpassning till de i vissa avseenden extrema miljöbctinge1 se r. som el en 
fö r med sig. Samtidigt ä r dock m~inniskans adaptationsförmåga stor 
och icke så få kan anpassas till situationen genom bmpligt urval och 
adekvat utbildning. En annan fråga, som är värd sitt sä rskilda stu
dium, är hur länge en optimal adaptering ~ir möjlig och om denna på 
något sätt är av häng ig av individens ålder. 

Dbåtens egenskap av komplicerad maskin rymm er åtsk illiga psyko-
logt's! " l . . " 1\l .. l ' ao st • Lit . <a problem av typ 1uman cnGmeenng . 1 ' a a re o o m c -
lorn1as på ett sådant sätt a lt på en gång snabb och exakt avlisninr. 
blt r tnöjlig under de yttre bet ingelse r, som råeler uneler stridsmässiga 
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fö rhållanden. D e får t ex inte ställa krav, som en normal nd· . . 11 . lVtq vtsue a sys tem mte .kan svara upp emot . D e skall bl a kunna av]:· s 
även m ed användning av reservbelysningen R attar och reO'l a" e <~ sa, 
avfyrningsanordninga r måste utfo rm as ' så .att de blir e nkla ~chsa lltt 
turliga a tt handha. D e skall t ex inte tvinga till bakvända rö re l ~l a. 
De skall va ra lätta a tt skilj a från varanclt·a även i mörker. et. 
. A v avgöra~.de betydelse fö r ubå~en s funktionsclu.glighet oc'1 i u nk. 

twnsnabbh et a r hur dc olika manovcr- och ree·lcrm!tso ro·an\ ·1 l· , . - . ~ ~ b \dl]]. 
poneras samman ttll i unkt10n ella enh eter avsedel a att bet j än as · v o l il· 
befa ttningshavar e. På denna punkt kan psykologiska och fysi< l ogi s~a 
arbetsanalyse t- ge väsentlig väg ledning, som kan - och höt _ u•~ 
nytt j as av teknikern a v id utformningen av organen i fråga. l\ l an hÖr 
också analyse ra vilka olika a rbetsuppgifter, som kan tilldela ;., t: n och 
samme man och som alltså ant ingen p lanmässigt hör ih op !wh tids
m äss igt följ er eft er varandra ell er också aldr ig fö rekomme r illsa111. 

mans. I detta sammanh ang bör också unelersökas vilka fu nkt ioner 
som kan öv ertagas av servom ekanismer e d . Riktpunkten bör a ra at; 
för direkt mänskligt manipulerande enelast kvarh å ll a såda na !>. ,n atio
ner, som f n inte går att ut föra på anna t sätt ell er som är l >esluts
funktion er a v högre dignitet. Automation och ser vosystem bör princi
piell t eftersträvas bl a därför att de bidrar till a tt minska ck psyko
logiska problem en. 

U båtens interna kommunikationssystem sakn a r inte s ina l ' ·oblem. 
De akustiska kommun ika tionerna v ia höe-talare ell er vanli ol tal få r 

~ "' 
konkurrera med oljudet i båten m en också med visuell a komr .unika-
t ionsmcclel. M ed dessa senare få r ock så förbind elserna v ia ]Hi rlurar 
kämpa . För el en enskil de bes~i ttningsmannen kan kommun ika onsbe
lastningen v ia syn och hörsel bli besv~irande, särskilt då båda innena 
samtidigt belastas och uppmiirk samh eten således måste sp l itlr<t~ . Ofta 
behöve r m atrosen samtidigt h ~tll a ögonen på flera v isuell a ko<,nmmi· 
kationsmedel. D et kan över viigas om det inte i v issa fa ll vol" bättre 
att använda t ex takti la (känsel) fö rni mmelser. 

Spaningen iir en central f råga fö r pra kti skt tage t a llmilitär ?k tiv1Lel 
men a lldeles särskil t för ubåten, som lever på att inte IJ !i t npt~ickt 
och som samtidig t sjä lv måste upptäcka sina mål så tidigt och klart 
som möjligt fö r att il a utsikt till framgång i sitt anfa ll. h ir den 
d irekta visuell a spaningen spelar nattseendet en viktig roll. A l1a miin
n iskor ha in te samma fö ruts~i ttninga r för nattscende , ml' 1 detta 
seende kan tränas upp och fram för a llt kan matrosen bra ·ig ]Jttt' 
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skall s kyelda och bibehå ll a sin mörk eracl aptering. - Peri skopet 
]1a t1 sin egen inv ecklade varsebl ivn ingspsykologiska problematik. 
]ta~{adarn .över tage r emellert id a ll t m~ra elen d irelda spaningens r_-oll 

1 
den manskhga faktorn komm er ha r m v tcl av lasnmg och tolknmg 

oc 1 1 .. l .. l l .. l l l o • radars .;:armens tec .;:en. A r nu c en n a s .;:arm oc l c ess tec -: en sa m-
av el b J · l l · l · · ·~ttade , att en ge r et ra d a re n optima a )Ctmge ser u r varse1Jiw ntngs-
1's -kologisk synpunkt ? Det ä r den inte . H ä r f inn s ett omfattande 
P/T].;:o log iskt-tekni skt forskningsom råde på v ilket sannolikt l~lycket 
p) . 'f'l l l l . . . o " står att vmna . 1 cetta m yter s1g t rago r om uppmarksamh et och 
uthåll ighet i va rseblivningen, vil ka i sin tur har utbildningsmässiga 
aspekter. - L iknande synpunkter kan Liggas på hyd rofonspaningen . 

Bittills har vi behandl at p roblem, som finn s redan under f recl smäs
siga förhå lland en. Men ubåten och dess besättning skall ju trimmas för 
strid, det är cl et;s verkliga mening. U båtsbesättningens reaktioner uncle1 
strid är all tså det centrala temat i dessa sammanhang. E rfarenh eterna 
irån VK 2 har här givit ett rikt mate ria l. De värsta psykiska påkän
ningarna uppstå r vid el en fientliga ubå tsjakten och då särskilt frå n 
sjunkbomber . D et krigs neurosframkallande i denna situation är dels de 
kraftiga detonationerna och tryckvågorna, vi lka kan hå ll a på timma r 
igenom, timmar fyllda av efter hand outhärdlig stress, dels den pl·ak
tiskt taget fullständiga passivitet , som ubåtsbesättningen är tvingad 
att iakttaga, då ubåten kryper fram med tyst fart. Men ubåten ha r 
fler fi ender om vilka besättningen är väl m edveten : minor, spä rrar 
och jaktubåtar samt inte minst flyg. U båten ~ir aldrig s~iker unel er sina 
stridsoperationer, annat än möjligen när elen ä r i v iloläge på bottnen . 
Besättningen kan a lltså enelast psykiskt slappna av och få fu llgod 
s.ömn vid dessa ti ll fäll en . Som en slagskugga Över krigsvardagen 
hgger medvetandet om, att skull e ubåten · ~inkas, så ~ir möjligheterna 
~tt överl eva mycket små. Dc r~iclclnin gsmöjli gh e ter, som står t ill fö r
tagande; ställ e r också sto ra krav på individen. Den fri a uppstigningen 
har trots allt a llvarliga både fys iologiska och psykologiska aspekter. 

Under krig brukar fö r ubåtsbesä ttningar - lika vill som för bomb
plansbesättninga r - v ilka Öved evt ett v iss t anta l opera tioner , en v1s:> 
operationströtth et att göra sig gä ll ande. Ett byte me ll an front- och 
U~bi l clning-stjänst ha r därför v isat sig vara i ndamålsenligt . In te m inst 
~aller detta ubåtsbcfälhavarna . 
r I fråga om ubåtens psykologiska p roblem har åtskilli g forskning 
pedan skett. M in dre har u tför ts i fråga om clykt jänsten . H är skapas 
tablemen a v att i varj e fa ll den offensive el ykaren på en gång skall 
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vara dykare. toppt rimmad soldat och yrkesskicklig arbeta n \"arclera 
av dessa "yrken" har sina sä rskilda kl·av , som inte går sa1 man i en 
och samma människa. 

' nclervattensv ~s te l sens probl em alstras främ st a v ancl ni 1 g·si rågan. 
trycket, mörkret , ky lan, utmattning och hinder av olika slag. )et gäll~' 
för elykaren att trots dessa pttf restningar hå lla ut och bikhålla Hl' 

tiativkra ft och omdöme ogrumlade. Men det gäller också fij r ]lonoi1
1 

att kunna utföra so l datm~iss i ga toppres tation ei· uneler föga g\ nnsa11101a 
yttre betingelser. 

627 

dyka rens reaktioner uneler strid vet man förhå llandevis litet. 
0 01 ,cket är emellertid säkert, a tt tjänsten är psykiskt slitande på 

Så trl~t som påminner om t ex fa llskä rm sjägart jänst. De uttalade faro 
ett sa n t som t ex unclervattenscletonatione1· och närstrid utgör, kan 
11°]11e ' f l Il l .. l ·1 · ... · l l · · l 1 er·l<a neuros ram .:a anc e, sars ' l t 1 to renmg mec sta r ' tys1s' 
~tt v . 

J, sykisk u tmattnmg. 
ocl~fan en effektiv, t ill de submarina verksamheterna adapterad per-

al kan inte ett funktionssäkert undervattensförsvar i krig upp-
50.~thållas . De .stränga personalk raven har h ittill s tenderat att vara för
r\ ållna flygvapnets f lygande personal. F rågan ~ir om inte v issa ma
b~a personalkategori er , fr~imst submarin personal, bör hänfö ras till 
ramma stränga kategori i såväl fys iskt som psykiskt hänseende . Fö r 
:tt kunna bemästra dessa problem och de med dem sammanhängande 
tekniskt-psykologiska f rågeställningarna behövs en aktiv forskning 
om den submarina tjänstens psykologiska problem med siktet inställt 
på ökning av striclseffekti vite ten . 
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U n d e rv i s n i n g e n med borgarkunskap i fl ottan 
Av fänr i k TORBJöRN hU L 

IM AN. 

Ti ll dc m edel som av instru ktö ren kan användas för a t t ~nahbt ·: 
en god mili hir st il på en nyinryckt trupp , hör uncl e rv isni n !-. ·n i 111 e~~ 
horgarkunskap . D etta ämn e fyll e r ett sto rt behov for nu va, ande v·] a. 
sk olade e levmateri a l, då avs ik ten med unel ervisningen ;ir ; t få det 
att förstå ndsmässigt accep tera det mi litära liv et. n 

En å terb lick p å krigarlivets forme r seelan urminnes tid( • salllt er. 
faren h eterna f r ån cl e tv å världskrigen ~ir lätt fatt liga och l ·tra bevis 
för a tt de nuvarande fo rm ern a är motive1·acl e och o fr ån k• 111 liga. 

E leverna ;ir uppfostrade i v å rt demokratiska samhäll es a la. Detta 
understryk e r vikten av först åelse för militärl ivets särprägel lock tro1 
jag a tt intresset f ö r , och planläggni ngen av denna utb ilclni1 licler av 
vissa b ri ste r. 

I S RF l] föreligger en kursp lan för unel ervisningen i u ·dborgar· 
kun skap . D enna kursplan omfatta r en genomgång av det SV l ska sam
h ä ll ets organ och fu nktion , orientering om cl et militä r -, in 1kes- och 
utrikespolitiska higet samt ge r instruktören i uppg ift att 1)1 inga elt· 
v erna t ill fö r ståelse för det mil itära li vets form er . 

T i Il detta dispon eras t r et ton t imma r. A v dessa t retton ~ å r minst 
tre bort till idrott , långp e rm iss ion , para der och helgeL - \ rmCiör· 
banden elispon erar för motsvarand e p en sum JO timmar. 

Und ervi sningen i medborgarkunskap leel es cen t ralt fö r hel :· iörsvaret 
av Fst/ Pv. Inom a rme- och fl yg·Fö rbancl cn samor dn a s och l les denna 
tjän st av p er son a lvårdsass isten te rna. Inom flottan ;ir så c 1 fa ll et. 

D e t har bland dc ny inryckta visat s ig för e ligga ett ston behov av 
upplysning om det svenska sam hä ll et. U nelerv isningen inon lenna dd 
av . ~imnet borde beclri vas genom person a l vården s f örsorg -·ven i non! 
flottan. För sök h a r fr ån detta h ttll gjo rt s att o rgan ise r; frivdhga 
kurser. D essa fö rsök har ej s lagit vä l ut, intresset har \ 1r it nngd~ 
varför ve rk samheten dö t t ut. D c militära in struktöre rn a hl~I ttet 1 .... 
f lesta fa ll varken utbildning· tid att förbereda s io· ell er i1 t resse 

101 
L' h .. ,er 

att på den begränsade lektionsticl en hinna ge en god överlJl ick 0
\ 

det sven ska samhället. t 
. ]·ti vite Den utr ikespoliti ska s icl ;m h a r varit förem ål för störn •1 ' 
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föredrag och orienter ingar om det politi ska läg et, dagsaktuell a 
pe·lclspolitiska spörsmå l och konfliktanl edn inga r som h å lli ts , har varit 
,-~ 1 

nde och uppskattade av eleve rn a. D essa för edrag h :=tr varit orga
g1'rarade av personalvå rd en och h å llits av fram ståen de spec ia li ster. 
fl~setsvarande på det inrikespolitisk a områ det vore önskviirt. 
~ ~en rent milit;ira delen av iimnd bö1· om besör jas av truppbefä let 

tta sker i in t im t sa mband m ed r ekrytunderv isningen i Öv rigt och 
pe ansoela p å och behandla diir intriiifade för eteelse r . Fö lj and e punk-~~~n , ' . 

. bedömes kunna m edhmnas : re' 

A. Den militära 111iljön . 

1. i\llålsättningen m ed el en milit;ira utbildningen . 

2. Uppkom st och syftet m ed vissa, ur en civ il s synpunkt märkliga, 
företeelser i det militära li vet . 

3. Resultat från VK 2 av milit~ir utbi ldn ing uta n, e lle r m ed hittande 
av det mi litära livets fo rmer. 

!. Ansvarsbnsla , p unkt ligh et och ordning. 

5. Discipl in , en föruts;ittn i ng fö r a tt överleva . 
Jämföre lse r m ed det civila, t ex ett fo tboll slag. 
Individu ell a stjii rnor, som e j kan under ordna sig laget s taktik, 
duger in te. 

6· Självdisciplin. förutsiittningen för god truppd isciplin och för a tt 
själv kunn a föra befä l. 

7
· Fostran t ill sj~i l vdiscip li n , ett av huvudmålen fö r a llm ilitä r fos tran. 

8
· Kamrat skap, några fundamenta la eti ska begrepp för samlevnad . 

D. N 1 ågra ord om ci e v~iste rländ ska id ealen vi ska ll fö r svara. v&c 
kultur och resp ekt fö r människovärde t. D et sven ska fo lkets ur
gam la frih e t. 
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l. 

2. 

3. 

l. 

2. 

B. Det utrikespolitislw läget, militära delen. 

Kort översikt över det stormaktspolitiska läget. 

Kort översikt över maktbalansen mellan stormakternas ., 1 <Otto!". 

Genomgång av läget i Östersjöområdet 

C. Den svenska försvarspolitilwn. 

Den svenska neutrali teten. 

a) Två stormaktsblock i ba lans. 

b) Det svenska försvaret så starkt att ett kuppanfall f r<'\ n någon
elera siclan ej bedömmes hinna genomföras, förr än hjälp från 
elen andra erhålles. 

Uppbyggandet av ett svenskt totalförsvar. 

a) Kort översikt över armen. 

b) flygvapnet. 

c) 

el ) 

kust arti lleriet. 

övriga komponenter 
försvaret. 

det svenska total-

3. Det totala kriget. 

4. säkerhetstjänst, spioneri, sabotage och sekretess . 

Dessa punkter är möjliga att medhinna på elen tid som fii r närva· 
rande står till el isposition för meclborgarkunskap. D e kan betraktas 
som ett, för den militäre läraren genomförbart alternativ ti ll J en ovan 
citerade kursplanen, i SRF. .. 

De hanelledningar för unelervisningen som hitintills utarbetats ar 
mycket rikhaltiga, vad beträffar kvantiteten. Där finns oriente rt11r1 

om allt från undervisningsmetodik till Eisenhowercloktrinen. Det 
0 

religger en allvarlig risk att instruktören drunknar i elen miingd koiJ1· 

di er, filmer ?ch bildb~ncl so_n1 utgivits. Det . är. svårt 
pen det väsenthga. De basta h] alpmedlen har vant: 
hitta 

Försvarets stommar till truppsamtaL 
Försvarets brevskolas kurs i meclbmgarkunskap. 
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a t t u r detta 

r endera av dessa ~ir dock direkt lämpade för flottans förhållan ng 

den- ·1 1· · 1· .. Dessutom finns en amerikansk tecknad f1 m om c lSClp m, som ar 

utmärkt. . 
Det föreligger ett starkt behov av en bandbok 1 medborgarkunskap, 
ed allt materiel samlat, tillrättalagt efter flottans förhållanden. Den

tll bok borde omfatta lektionsplaner, råd för uppläggningen av varje 
na . l . d " lektion samt fört eckning Över vilka f ilmer och b1lclbanc , som J u st a 
är lämpliga. 

Orienterande filmer om de olika vapenslagen behövs även. En 
intressant och representativ f ilm om KA har visats på vanliga bio
grafer. Något liknande skulle vara utmiirkt i undervisningen. Detta 
gäller även för de civila delarna av totalförsvaret. 

Den tid som finns t ill elisposition för medborgarkunskap (en timme 
i veckan uneler rekrytskolan) räcker ungefär t ill för elen militära 
delen. Skall även de civila (in- och utrikespolitiska delarna) behandlas, 
resulterar det i att elen militära delen med sin stora betydelse fö r t j än
sten i övrigt, blir eftersatt. Det vore önskvärt med en klar uppdelning 
av ämnet i två delar, varav elen ena, elen milit~ira, leeles av plutonsbefä
let. 

Den andra, elen civila, skulle då organiseras av personalvårelen med 
ett antal instruktiva föreläsningar. Dessa skulle ske enligt fastställda, 
i kursplan upptagna normer. De utrikespolitiska orienteringarna före
komma nu oregelbundet. 

Utbildningen i instruktörstjänst berör, enligt min erfarenhet (KSS 
1955-1958) ej detta ämne. Med hänsyn till elen stora betydelse som 
Pr~paganda och ideologisk skolning ges i andra liincler, är detta an
IUarkningsvärt. Varför skall ej ideal och livs värden som vi hävdar 
o:h anser vara värda att strida för, framhållas och understrykas 
da vi utbildar våra soldater. Är inte unelervisningen i medborgarkun
skap en av det psykologiska försvarets möjligheter att nå en del av 
det svenska fo lket. (J fr TiS 1959 sid 509). 

Ordet propaganda har en dålig klang, men på vilket sätt kan elen 
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likgiltighet och det bristande intresse, som fmns blanc! st ' 1"'\ 
1 av våra värnpliktiga bättre bemötas? Vad vi har att fi> 1 ' 'tiar 

'>Ja 
betydelsen av elen personlit!·a insatsen måste klareröras [01- , , ' 0'h 

.. o . u . - o . ,., . 111. \ . ' 
samhall ssystem och var llvsst1l tar mte accepteras som 11·1·. t . aq 

' -.,() s '"l 
klart och clädör ointressant. A ll tför många folk i vår närh l 1 J<tv. 

. la r r' 
tv1ngats andra system , och jven för vårt stab ila samhäll e 11 >o-

Ils Jl 
manen ta risker. Dl i vande instruktörer borde delo· i vas råd 1cl er. 

. .. " l ert 
renheler av hur clenna skoln1ng· bast skall planeras och ""'' ,111 1 

... a-
o o ( /"-., l oras 

~>a nuvarande standpunkt ger medborgarundervisningen i l lo ttan · 
mtryck av att i alltför stor utsträckning överlämnas till in s ·ukti ett 
l f .. l l .. onsJe a ets eget s ..:on. 

En rätt bedriven undervisning i medborgarkunskap lo r \.' ha 
stor uppgift att fylla föt- alt bygga upp en fast disc ipli n. \.'Il -.:od 

5
. eu 

hörighetskänsla samt en kärna av arbetsvillighet och in itiativk t il])]:~~~ 
flottans personal. 
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Litteratu r 
THE TURN OF THE TIDE. 

At·thm· Bryant. Collins, London 1957. 

d På Fältmarskalken, Lord Alanbrookes dagbok från krigsåren 
!3Ygg 

Bryants överarbetnin g av Lord Alanbrookes (brittisk imperiestabschef 

41
_46) dagboksanteckningar har varit tillgänglig i boklådorna halvt

l~nat år. Enligt anmälarens åsikt har emellertid boken inte uppmärk
aJ ma;ts av militära recensenter i den omfattning den förtjänar. Däre,am 
- t har den anmälts i de stora dagliga tidningarna, varvid dock humo 
rudsakligen motsättningarna mellan imper iestabschefen och hans pre-
miärminister, Churchill, något ensidigt framhållits. 

Skildringer. av samarbetet mellan dessa två diametralt motsatta kyn

nen, den hetsige, på sin intuition förEtande och med okuvlig offensiv
anda utrustade Churchill och den lugne, metodiske analytikern Brooke 

erbjuder en fascinerande läsning där Jäsarna hela tiden får en liknande 
ledarkonstellilltion från. vår egen historia - Gustav II Adolf och Axel 
Oxenstierna i t ankarna. Aven om Churchill och Broo~e tid efter annan 
hade helt olika åsikter om krigföringen var dock samarbetBt i hög grad 

fruktbärande, och Brookes uppskattning av sin höge chef framgår med 
klat pregnans av ha ns förord till boken. »He is quite the most wonderful 
man I have ever m et, and it is a source of never-ending interest studying 
him and getting to realize that occasionally such human beings make 
their appearance on this earth - human beings who stand out )l.ead 

and shoulders above all others». 
Särskilt intressant, i varje fall för de läsare, som är roade av strategi, 

är Brook,es långa och svåra kamp för att vinna gehör för sin åsikt 

att en frontal invasion av den europeiska västkusten måste föregås av 
ett flankanfaH i Medelhavsområdet. Hans huvudmotiv var att på så 
sätt öppna sjövägen genom Medelhavet något som skulle innebära en 
reen besparing av en milj ton handelstonnage genom att konvojerna 
Inte tVingades runt Afrika. Tillgången eller rättare sagt bristen på 
handelstonnage var ända fram till 1944 det mest svårbemästrade pro

blernet i de allierades krigföring. Vinjettexten till ett av bokens kapitel 
~tgöres betecknande nog av ett nödrop från general Eisenhower, då 
overbefälhavare i Nordafrika som i sin korthet ger situationen i ett nöt
skal: »Ships, ships. All we 'need is ships». Ett andra huvudmot~v var 

~tt Brooke ~ ruktade en militär katastrof, om invillsionen sattes in så 

D:lgt att int e vä.sentligt större styrkor och resurser än vad som fanJlJS 
de brittiska öarna 1942 och 1943 kunde engager a de starka och krigs-
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erfarna tyslm förband, som stod i Västeuropa. D e snabbutbil dad 
oerfarna amerikanska truppernas stridsvärde bedömde han sor,1 r in e °Ci) 

De främsta motståndarna till denna Brookes uppfattning varga. 
till en början Churchill, som fruktade en tyskrysk separatfr e l, 01~ dels 
en andra front forcerades fram, de ls den amerikanske generalst~llte 
chefen Marshall, som ansåg, att hela Medelshavsoperationen c'ndast bs. 
en sekundär diver,sionsmanöver. "at 

Indirekt motarbetade även den amerikanske marinchefen a miral K 
Brookes planer genom att med hänsynslös kraft föra »sitt k ng» i S~~g, 
havet utan större hänsyn till de överenskommelser, som fakt iskt föreilla 
beträffande kvotering av krigsmateriel särskilt transportton nc1ge ti\] åg 
olika krigsskådeplatserna. Brooke såg emellertid så småningor sina Ide 
ner r ealiseras - med känt resultat . I samband med de seg ,litna : .. a. 

"or. 
handlingarna om dessa avgörande strategiska spörsmål g e i boken 
nyanserade men osminkade omdömen om de allierades främsta politiska 
och militära ledare. 

Brookes analys av de amerikanska och ibrittiska ledande rr ,Jit ärernH, 
olika förslag till lösningar på strategiska problem torde var a av särskilt 
intresse för strategilärare- och elever vid våra högskolor . .J en visar 
bl a i vilken hög grad slutresultaten påverkades av så irra t icnella fak. 
torer som chefernas kynne samt traditioner och historiska er"arenheter 
inom vederbörande nation eHer vapensLag. 

Påfallande stort intresse ägnas personalfrågor, särskilt va l a v chefer 
till olika befattningar. Brookes uppfattning är, att chef och stabschef 
om möjligt icke skall utväljas oberoende utan väljas så a tt deras er· 
f arenhet, kapacitet och kynne kompletterar varandra. D e ch efsegenska· 
per, som värderas högst, är initiativkraft, erfarenhet och pf'rsonlighet, 
den senare egenskapen för att inspirera och samordna de und, r lydandes 
arbetsinsats. En stabschefs kanske viktigast e egenskaper ans er han vara 
att förstå »det möjligas konst» genom att säga nej till p er ifera objekt 
som chef och adjutanter önskar belysta. På så sätt får stab~;chefen tid 
att tänka på väsentliga problem och stabens arbetsro - bå da lika vä· 
sentliga. Brooke oroar sig också för den kraftiga nedslit n.ng av de 
skickligaste officerarna som kriget medför. 

När Brooke hösten 1941 kallades till po,sten som imper st abschef 
hade han redan en lysande militär bana bakom sig. Han h at'J kä.;·npa.t 
med utmärkelse i Flandern 1917- 1918 och omedelbart efter fredsslutet 
hade dåvarande överstelöjtnanten Brooke kommenderats t iL Imperial 
Defence College till en början som elev sedan som lärare . D enna korn· 
mendering varade åtta år och under denna långa tid fick h an tillfälle 
att lära känna de blivande nyckelmännen inom alla tre försva rsgrenarna 
till ovärderlig nytta för honom 20 år senare. Under trettiota le. upprä~t
höll han bl a följande chefsbefattningar: brigadchef, artilleriinspektor, 
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]{tör för armens utbildning samt, år 1938, chef för det territoriella 
ir..SPeiifilet i S t orbritannien. Hösten 1939 återfinner vi honom som kår
l!~ftV . Frankrike och under de kritiska dagarna kring Dunkerque var 
cllef :bef för »Expeditionary Force». Efter h emkomsten till England ut
»a,11 ndeS han till chef för invasionsförsvaret . 
Il~nder sin tid som imperiestaJbschef erbjöds han flera gånger av 

chill eget befäl i Främre Orienten med 8:e armen samt över inva
c»u:styrkorna avsedda för Västeuropa. Efter mycken tvekan och själv-
51oJi vl·~mels.e avböjde han de första erbjudandena med motivering att 
"ver ·~· 0 ansåg sig göra bäst nytta i s in dåvarande befattning, det senare 
:~udamdet återkallades av politiska .skäL Amerikanarna krävde posten 
som chef för »den stora invasionen». Som alla självbiografier belyser 
boken endast skeendet »from the authors viewpoint» , men den speglar 
samtidigt på ett levande sätt varje ny krigsdags övenaskningar, för
hoppningar och besvikelser. 

Den ger vidare konturerna av en militär av sällsynt inre resning, 
so!l1 bakom en bister fasad ofta visar prov på stor personlig charm. D.et 
endr. tillfälle då dagboken avslöjar att dess författare förlorar sin själv
kontroll är då han under Dakarkonferensen hindras av Churchill att 
göra. en fågel exkursion. 

Efter vapenstilleståndet drog sig Brooke betecknande nog tillbaka till 
ett oansenligt Janthus för att helt ägna sig åt länge eftersatta intressen 
nämligen sin familj och sina fågelstudier . 

Nils H ellström. 

American Practical Navigator, US Navy Hydrographie Office Pub No 9. 
Washington 1958. 

Nautiska förlaget pris 35: - . 

Efter a tt ha gjort ett par omarbetningar av en lärobok i navigation 
gav matematikern och sjöfararen Nathaniel Bowditch år 1802 ut en egen 
navigationslärobok, The New American Practical Navigator. Bowditch 
hann revidera och .förbättra sin bok f lera gånger och efter hans död 
1838 övertogs arbebet av en av hans söner. 1868 förvärvade US Navy 
liydrographic Office förlagsrätten till verket och har sedan dess gett 
~t många och omarbetade upplagor. Totalt har sedan 1802 tryckts över 
00 000 exemplar fördelade på ett sjuttiotal upplagor. Namnet har änd-

;ats ti]] American Practical Navigator, HO Pub No 9, men boken är 
t tfarande mest känd som »Bowditch». Senaste upplagan, som kom i 

;cember 1958 är en diger lunta om 1524 sidor, men underrubriken 
n ån 1802 års upplaga finns kvar: An epitome (kort redogörelse) of 
avlgation! 
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I nnehå l:sförteck ningen upptar åtta avdeln ingar med till sa1 rnan 
kapitel samt dessu tom et t s tort a n tal bilagor och t abeller , s 11 

I första avdelningen ges en trevlig överblick över navi gatim~ ens h· 
ria illust rer a d m ed ett flertal intressant a bilder av gamla sjö, ort ISto. 
t iska instrumen t m m . H istoriken förs fram till vår a dagars trö~;au. 

· · t Eft h . t ·k f'' l · o " ets. och Doppler -naVIgermgssys em. er 1s on en o Jer nag,' ka . 
med g rundläggande defin it ioner, en god redogörelse för olik , kortPlte] 
j ektion er, sjök ortets 
kationer. 

inn ehå ll samt diverse uppg ifter om naut1 

De fyr a kapitlen i näst a avdelning ha ndla r om bestickfäring 
lod, kompassen och dess fel, död räkning och direkt t errest ern 
Ett stort anta.! exempel underlättar studiet av denna avdeln 

P å om k r ing 60 sidor behandla s i avdelning III t elet ekniska 
samt radio- och r a darnaviger ing. B eskrivningen av Lora n-sys 
mycket u trymme och m å nga b ilder, medan D ecca-systemet a v 
ha lva nnan s ida uta n en enda bild eller skiss! 

Pro. 
l<a Pllb!i. 

logg och 
vi gering. 
g. 

elementa 
rnet ges 
. rdas på 

Fjärde avdeln ingen är bokens m est omfattan de och pre~( erar På 
cirka 240 sidor astronomis k navigation. Avdelning ens förs ta k: pitcl har 
rubrik en »Navigational astr onomy», vilk et m ed hä nsyn t ill fl gnavige. 
r tng syns bä ttre ä n det gamla »N a utical astr onomy». D e astr·•nomisl'a 
grundbeg reppen förkla ras lättfattligt och överskådligt. Såväl cxt som 
bildmateriel är full t a k tuell : Vissa uppg ift er f r ån sat ellitför sö• så sent 
som i mars 1958 har hunnit lwmma med. 

I avdeln ing V behandlas naviga t ionen s praktiska u tförand e. 3tort ut
r ymme har ägnat s såväl na vigering i polarregioner na ( 32 sid l Eom liv
b å tsnavigering (18 s id ) . 

Oceanografi och meteorolog i behandlas i de fö lja nde två avde' ingarr.a. 
Särsk ilt problem i sa mband m ed naviger ing i isfarvatten ' Elwtera.s 
fylli g t . 

I bok ens sista avdelning r edogörs för arbet et i s a mband 11ed sjö· 
kor tsfr a mställnin g- . Hydrogr a fiska och fotogramm etriska m et od · och in
strum ent beskrivs därvid r elativt ingående. 

Bland de t rettio bilagorna ä r de t nå gra, som bör sär skilt fl mhållas. 
P å ungefär femtio sidor ges ett k on centrat av a lgeb ra, fun l\ ionslära, 
geom etri, pla n och sfärisk trigonom etri, differentia l- och inte1. 1·alkail<Y1 

samt interpoler ing. P å sa mma sidaantal g es helsidesutdrag ml l fö rida· 
ringar u r tidvattentabeller, na utika la lmanackan och and ra naut i 1c- astro· 
n om iska tabe llverk 

Sist i b ok en fi nns ett m ycket om fattande tabellverk m ed fu ,ständiga 
tabeller för de trigonomet r iska funkt ionernas n aturliga v ärden och dess 

besticl<· log a r itmer , m eridion aldels tabell , t a bell för log hav och nat hav 
ä r finns tabell k orrektions- och omvandling stabeller m m. K ort sagt, 
nautisl<a alla erforder liga tabeller av den typ , som br uka r k a lla s fö r 

tabeller . 
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som vill ytterligar e fö r djupa sina kunskaper inom nå got om-··· cten .. . 
f 01 .. nas eft.cr ett fler t a l kapitel u tförliga Jitter a tur fo r t ecl,m ngar. 
de 1arn 1· " J k l t I" • r~ -- ~ ... ,J'iiCT<TaS a tt bok en verkar vara synner 1gen va or re< ur a s L. e bo .~. ~,.. _ - o o ' D • 

\'id~ är sjlilvfallet svårt a tt efter end~st nå gra _ m anad er s _ s t ud mm och 
O_ dnin t,· av den nya »Bowditch » fa lla et t sakert omdome c m dess 

!lllvan för svenska förhå lla nden. B enämnin g ar och uttryck kan i många 
,.iifdente över sättas ordagrant, inst r umentbeskivningarna duger i mån ga 
tall 

1 
te för vår a förhå llanden och en del avsnitt, som u r sven sk syn

tall. 
1
n ter sig angelägna, ha r fått litet u t r ymm e. D essa förhållanden för 

unl<t · .. 11 t ·d "l d. d P , givet vis för icke-specialis t en . Bok en ar em e er 1 va r e 1gera , 
svåra! t'oner na m å n CTa och förnämliga ocJ:l ex emplen rikhalt iga. Och w stra ·l b .. 1 . t är förvånansvärt lå gt . Enbart ett svenskt t a bellverk a v ungefar 
pr1se k t .. t !' k 2- omfattn ing som tabelldelen i »Bowditch » os ar nas an 1 a 
~m dtt ·· eket som h ela »Bowditc>l>) . Den gamla slitna klyscha n att » e a a r 
mY bok, som int e bör sakmas hos någon nautiskt intresserad» vä gar an
enälaren t rotr. ovan g jorda r eservation ärligt använda. Billiga r e och 
Jll·ttre lä!' m a n inte kunna få en modern lärobok och tillika et t m odernt 
~;pslagsverk i navigation . Men inte ens den bästa lärobok r äcker t ill 
(ÖI' att sim pa goda navigatörer . Inlednmg skap1tlets s1sta men m g manar 
till efter t anke och få r avsluta denna a nmälan. »Machin es m a y reflect 
much of the science of navigation, but only a compet en t human can 
practice the a. r t of n a viga:tion». 

L enna rt Ek1nan. 

"HANDBOK I UNIFORM:SKÄNNEDOl\1» 

Vem är yem i U niform ? 

Sam m anställd av kommendörka pten Sven Linder. 

(F olkförsvaret Förlagsaktiebolag, 133 sid ., kr . 5 : - ) . 

Denna handbok, som utkom i vår as, a n sluter sig ifrå g a om utförande 
och pris helt t ill den tidigare utgivina upplysningslitteratur om för svare t , 
10rn emanerar från F örsva rsfrämjandet. 

Om denna organisa tions verksamhet r å der som bek a nt rätt dela de m e
ningar . I detta samma nhang skall blott k on stateras att föreningen lyc
kats få fram en serie g od militärlitteratur, •Som sa luförs till mycket 
riJnliga priser . 

Den nu föreli g CTande lilla boken utgör en samma nställning a v de tre 
försvarsgrenarna: unifo rmsföresk r ifter. 

Man kan u t a n v ida r e konstatera att d en h a r ett ändamå l att fy lla. 
~ , 
Ven för en militär yrkesm a n kan det v a r a nog så knepigt att h å lla 

reda På em blem o dyl h os de a ndra försva rsgr enarna. D et är därför 
tätt bekvämt att få a llt så dant severat i en volym. 
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Om man kan döma handboken av dess marina kapitel, så ät· d en 1 fri, fullständig och välförsedd med illustrationer . eJ, 
Nu vänder sig ju en sådan handbok väl i första hand till icke 

militärer och bör därför vara lättillgängligt och populärt sk rivenYtkes. 
kan dock ej anse att författaren härvidlag har lyckats. Tex tc•n fbJM:an 
alltför hög grad urkundernas stundom knastertorra kanslis,1råk Jer i 
skall dock villigt erkännas, att det måste vara svårt att behar:J Ja ärn Det 
populärt utan att brista i noggrannhet. Då boken väl knapp: st är net 
sedd för sträckläsning, väger därför denna anmärkning rätt lätt. av. 

Värre .synes det att uppställningsformen gör det svårt fö r r en i . 
formssammanha;ng obevandrade att hitta rätt. En uniformshar lbok Urit. 
sedd för allmänheten, bör nog vara uppställd något i stil m ed en ;lo:v· 
svampkarta eller fågelhandbok, så att den fåkunnige med un iformern:· 
utseende som ingångsvärde kan examinera sig fram till - o. 11 jag n~ 
länar biologiens uttryck·ssätt - exempelvis : Familj: Flottan, Slakte : Ra. 
dett, Art: UO 2 gr. 

För att den k tmskapstörstande uniformsbetraktaren .skall k unna få fuUt 
utbyte av publikationen, bör det även framgå hur man ska ll t itulera 
folk med olika tecken på ärmar och axel,klaffar. Även i detta avseende 
har boken brister, som gör den mindre lämpad för a llmänt b r ,k, 

Till sist måste man konstatera att tidpunkten för utgivnin;'Pn är en 
smula olyckligt vald, nu när armen har en unifannsretorn stående 
för dörren. En ny upplaga torde därför snart nog bli nödvänd ·· . 

Även om Handbok i Uniformskännedom i sitt nuvarande sk .ck knap· 
past kan intressera en större allmänhet, har den genom sin fu llständighet 
och noggrannhet en h el del att bjuda den yrkesmilitär, som .mser s1g 
ha behov av en .sådan bok. Den rekommenderas till mässar oc ' militära 
bibliotek 

C-A " B. 
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Notiser från nar och fjärran 

U. S. A. 

J3unke!' Hill , Franklin, Leyte, Philippine sea, Saigon, Wright, Bataan, 
t cowpens, Monterey och San J acinto har omklassats t ill trans-Ca.bo, . 

porthangarfartyg med betecknmgen AVT. 
The Navy aug 1959 

coral s ea genomgår sedan ett år ti llbaka en genomgripande moderni
sering som beräknas vara avslutad vid årets s lut. 

Our Navy juli 1959 

Två man dödades, 21 .skadades och fem flygplan för.stördes, då e~t 

jetplan kraschlanda de på Essex den 28 maj. Eld u tbröt och först efter 
en dryg timme var .e.Iden s läckt. 

Our Navy ju li 1959 
Kryssare. 

Long Beach , världens första atomkrysare, ,sjösatte·s den 14!7 hos 
Betlehem Steel Company Quincy. Long Beach kommer i färdigt skick 
att drivas av reaktorer av samma s lag som f innes i atomdrivna ubåtar. 
Fa.rtyget blir praktiskt taget osårbart från luften genom att det ut
rustats m ed luftvärnsrobotar. Det bestyckas också med robotar för be
kämpntng av fientliga fartyg. Fartygschef blir Nautilus förste chef, kap
ten Eugene P W ilkinson. Se bild på nästa sida. 

Sundsvalls tidning 15/ 7 1959 

Macon gör f n en två månader lång good-willresa på de staTa sjöarna, 
tillsammans m ed 27 andra örlogsfartyg, däribland 15 jagare (se TiS 
iumnummer ). 

Jagare. 
Naval Institute juni 1959 

'I'owers sjösattes den 23 april Sea:ttle. 
La Revue Maritime juli 1959 

Witek har fått sina propellrar utbytta mot ett nytt system, som kal
las »Pumpjet». Systemet bes·tå.r av en s lags tunnel försedd med en rotor 
ansluten till vardera propelleraxeln . 

ltoto-rns uppgift är att pumpa vattnet genom tunneln. 
Our Navy juli 1959 
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Amerikanska atomkryssaren Long Beach kölsträcktes decem ber r957 . 

Henry B Wilson, Förenta Staternas första robotjagare, h a,. sjösatts 
och kommer a t t träda i tjänst under 1960. Jagaren, som bli1 på 4500 
ton , får en fart av ·35 k n oP\, och kommer b l a att utrustas m ed luftl 
värnsrobotar av typ Tartar. 42 sådana robot ar kan medför as ombord. 
Ytterligare tolv robotjagare av Wilson-typ kommer att byggas . 

Military Revi ew a ug 1959 

Bainbridge blir namnet på den första »nuclear-powered guided missile 
destroyer leader», som nu är under konstruktion. Fartyget b!Jr på inte 
mindre än 7600 ton och kommer a tt utrustas med den modernaste ubåts· 
jaktsutrustning samt med robotar av Terrier-typ. Längden bl r 540· fot 
och bredden 54. Aktionsradien med hög fart kommer att var a pr aktiskt 
taget obegränsad, jämfört med konventionella jagare. 

Military Review a ug 1959 

Fregatter. 
Preble, den sjätte robotfregatten har sjösatts i Bath, Maine . F regatten 

får ett deplacement av 4 700 ton och blir bestyckad med 2 12,7 cJll 
kanoner, robotar av typ Terrier samt ubåtsjaktvapen. 

Our N avy j uli 1959 

Mc Morris sjösattes den 26 maj 
ett deplacement på 1400 ton. 

t iM Mississippif loden . F a rtyge 

. l' t959 
Our Navy J U 1 

G +l 

t'IJM:;~e Washington, den första robotskjutande atomubåten, sjösattes 
oe 

1 
juli i Groton Connecticut. Ubåten, som får ett deplacement på 

dell ton skall utrusta.s med robotar av typ Polaris . Kostnaderna be-
6100 c t 'ill c :a 500 miljoner kronor. 
riiJ(!Hl-~ 

Naval Institute juni 1959 

Barbero är den första ubåt i världen från vilken post avsänts · per 

t Den 8 juni avsköt ubåten en Regnlus I robot innehållande 3000 
robO' · 

. som 22 minuter senare oskadda landade 160 km längre bort. 
brev, 

Marine News juli 1959 

J{alldelsfartyg. 
Förenta staternas och världens första atomdrivna handelsfartyg, Sa

vannah har sjösatts. Savannah har kostat 204 m il j kr. Av dessa pengar 
gick drygt hä lften till reaktorn. Fartyget skall kunna färdas 300 000 
sjömil under tre år utan bränslepåfyllning. Då har hon gjort av med 
60 kg uran av den k lump på sex ton, som hon laddas med. 

stockholmstidningen den 21.7 1959 

Under nästan fem år skall enligt » the Navy's F leet Rehabilitation 
and Maintenance program (FRAM) », 255 fartyg från VK 2 om byggas 
och förbättras. I programmet, som beräknas dra en kostnad av cirka 1,5 
miljarder dollar, ingår ombyggnad av 163 jagare, 35 ubåtar, 6 anti
ubåtshangarfartyg och 51 amfibiefartyg. Ombyggnaderna avser främst 
förbättring av ubåtsjaktutrustningen., stridsledningen och sambands
medlen. Jagarna kommer att utrustas med en ubåtsjagande helikopter. 

Military Review aug 1959 

IIangarfartyg . 
Storbritannien. 

Unicorn, som sålts till W H Arnott, Young & Co, 
nmg, kom efter bogsering till Dalmuir, den 15 juni. 

Ltd för upphugg'-

Marine News juli 19G9 

.A.lbion väntas åter till Storbritannien efter en lång utlandsexpedition, 
som sträckt sig till Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Sydamerika. 

The Navy aug 1959 

v· 
bt lctorious skall besöka Norfolk i Virginia under juli månad för att 

a demonstrera en ny luftspaningsanläggning av typ 984. Radarn, som 
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är tredimensionell , h a r en ypperlig elektronisk utrustning och bes~tr· 

av Lord Mountbatten som världens bästa radar med oanade n 0j !ightve~ 
att klarlägga luftläget. Aven H ermes skall få samma anlägg1 ing. etet 

The Navy juli 
1959 

H erm es kommer a tt hissa befälstecken i december och beräk'1as bör· 
sina provturer i början av nästa å r . Hon kommer att vara u t rustad 11\Ja 
vinkeldäck och ängkatapulter och vara byggd efter d e allr a sista ed 

er. 
farenheterna på hangarfartygsområdet . Kostnaderna b eräkna s t ill Otn. 
kring 250 miljoner kronor. Hermes får fö lj ande data: Deplacem ' n t 26 000 
t on - längd 223 m - fart 28 knop - be.styckning 10- 76 mrn heJ.. 
automatiska kanoner. 

Marine News jun i 1959 Och 

La Revue Maritime ' Uli 1959 

Centaur har besökt Lissabon. På ditvägen bedrevs övningar m ·d fran~ 

ka sjöstridskrafter. Då viceamiral Douget vid ett tillfälle unde övning. 
arna kom ombord på Centaur hissades hans franska b efälstecJ.. ·n ovan. 
för the White Ensign, ett bevis på den goda anda som råder Ilelian de 
bägge Nato-länderna. 

The Navy juli 1959 

Kryssare. 

B elfast som skall avgå till Fjärran östern och tjänstgör a där, har 
genomgått en omfattande modernisering i Devonport. Bryggan <>Ch mas· 
ternr. har ändrats. Ett nytt operationsrum har inrättats och bes' yckning· 
e n har moderniserats. B esättningen består av 52 officerare o ch 058 man. 

The Nav y •uli 1959 

Euryalus har »avlövats» i Devonport och ligger och väntar på att 
bogseras bort för nedskrotning. 

Marine News 1un i 1959 

Efter fyra års bortovaro från England, har Newfoundland a tervänt 
tiJl. Portsmouth. Under denna tid hade fartyget avverkat 56 O·lO sjörnil 
och b esökt bl a Australien, Nya Zeeland, Japan och P ersisk. Golfen· 

The Navy <tUg 1959 

När Bemunda nyligen besökte Grönland, var hon det förs t a brittisllS 
fartyget på besök sedan VK 2. Ombord befann sig bl a »the F l, g officer 
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Viceadmiral R H Wright och brittiske ambassadören i Danmark, 
tiJlaS» 

flO nhoderick Barclay. 
Sir f"' The Navy aug 1959 

J~g~~>re·hless Milne Marne och Meteor har överlämnats till turkiska flot-
:r.{atc ' · ' . • 

·ct en ceremoni i Portsmouth nyhgen. 
t~ VI The Navy aug 1959 

assandra skall efter genomgripande modernisering, nästa år förena 
. C rned 8. jagardivisionen i östra M edelhavet. 

Slg 
Marine News juni 1959 

Coruna h å lle r på att byggas om till »radar pid:et destroyer». 

Marine News juni 1959 

Decoy, som moderniserats i Devon port, har fått aktra torpedtuberna 
och aktra dubbeltornet ersatt av två däckshus. 

Marine News juni 1959 

Diana genomgår samma ombyggnad som D ecoy. 

Marine News juni 1959 

Alla jagare av Daring-klassen skall få aktra tubstället ersatt med 
ett robotlavettage för robotar av typ Seacat. 

Marine Rundschau juni 1959 
Fregatter. 

Vernlam har förs etts med inbyggd brygga av samma typ som Leopard
klassens fartyg. 

Marine News juni 1959 

Weymouth har kölsträckts. 
Marine News juni 1959 

Ubåtar. 

. Oberon., Storbritanniens första plastubåt, har sjösatts v id flottans varv 
1 Chatham. överbyggnaden på den 90 meter lå nga ubå ten, är nästan 
helt tillverkad av svart plast. Ubåten har byggts efter mångåriga för
SÖ)( att få fram en plast, som kan motstå det enorma trycket från vat
tenll\assorna, när ubåten befinner .sig i undervattensläge. 

Dagens Nyheter den 17 juli 1959 
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Depåfartyg. 

Maidstone genomgå r en omfattande ombyggnad i P ortsmoulh. D 
möj ligt att hon utrustas för att kunna lämna service å t atornu~: il.t 

atat av Dreadnought-klassen. 
T he Navy juli 1 . 9u9 

Adamant har efter ombyggnad hissat befälstecken och t j a 1stgör 
som depåfartyg för tredj e ubåtsflottilj en i Rosyth . nu 

The Navy aug 
1959 

Handelsfartyg. 

Planer finn es f n att ersätta Cunard-linj ens bägge a tl antj ä t, a r Queen 
Mary och Queen Elisabeth. De nya fartygen skall b li av ung ef r sa111 111a 
storlek. 

The Navy juli 1959 
Frankrike. 

Ubåtar. 

D a phne, först i e n ny serie om 850 ton, har s jösatt s i N ant s. Nästa 
ubåt i klassen , får namnet Dian e. 

Marine New s juli 1959 
Ubåts jagare. 

Le Fringant har trätt i tjänst den 15 juni. 
1Vi:ar1ne New s juli 1959 

Japan. 
slagskepp. 

Planer finns att lyfta Mutsu, som brann upp och sjönk i H i ·oschima· 
bukten i juni 1943 . 

Marine News juli 1959 

Etiopien. 

Etiopien hå ller på att bygga upp en flotta . D et första pr g raml11et 
omfattar en ubåtsjagare av fransk härkomst, ett bevakningsf~'rtyg från 
USA, samt ett sk olfartyg för utbildning a v blivande offic,•rare och 
under officerar e . 

W ehr und Wirtsch a ft aug 1959 

Paki stan . 
. be· P akistan h a r på kort tid bygg t upp en a n senlig flotta, son 1dag 

" atter, står av följ a nde enhet er: 1 kryssare f d brittisk, 8 jagar e, 4. fre, 
8 minsvepa r e och ett stort antal mindre f a rtyg. 

95
9 

W ehr und Wirtschaft a ug 1 

G-1 5 

Västtysk land. 

Jilga,~e~rstörergeschwader blir snart fulltalig. »Z l» är redan i tjänst och 1
"
2
» f d am er ika nska DD 500 R inggold , övertogs den 14 juli i Ch ar

)'21 ton i Amerika . En del av besättningen t ill »Z 3» (ex Wadsworth ) har 
~~~an flug its över till Förenta Staterna. »Z 3» kommer att övertagas 
1eoli:tober, och därmed är l.Zerstörergeschwader fullta lig. 
1 

W ehr und Wirtschaft aug 1959 

gn!igt amerikanska källor komm er »Z 4», »Z 5» och »Z 6» att ut
rustas med robotar istället för 12,7 cm k anoner . Skälet lär vara att 
å ett tidigt stadium utbilda flottans personal att handha robotar främst 
~ed tanke på att kommande jagare komm er att utrustas m ed robot
vapen. De ovan nämnda tre jagarna beräknas b li färdiga i början av 
nästa år. 

W ehr und W irtschaft juli 1959 

I militära fackkretsar i Bonn anser man att Burrdesrepublik inom 
kort bör begära, att Parisfördraget , som inte t illåter Västtyskland att 
bygga större örlogsfartyg än 3000 ton, skall upphävas. Marinens flott
byggnadsprogram omfattar 12 jagare, varav 4 har beställts. D e övriga 
8, skall utrustas m ed robotvapen och man a nser nu att det är omöjligt 
att konstruera moderna robotjagare med ett depla cement understigande 
3000 ton . Som exempel anföres de brittiska »County-j a g arna». 

W ehr und Wirtschaft juli 1959 
Motortorpedbåtar. 

Weihe sjösa ttes den 20.6 vid Li.irssen-Werft i Vegesack och K ormoran 
den 16.7 vid Kröger -W erft i Rendsburg. Därmed har 21 motortorped
båtar av Jaguar-t yp hittills sjösatts . 

Leinen Los a ug 1959 

Sperber och Marder har hissat befälstecl{en och förena t sig med 2 :dra 
resp 3 :d je motortorpedbå tsflottilj erna. 

Leinen Los aug 1959 

llinsvepare . 

Med erfarenhet f r å n m.otortor p edbå tarna, och med anledning a v den 
illocterna vapenteknikens fordr ingar på utrymme, h a r b eslut fatt ats , att 
~e beviljade 30 sna bba minsveparna skall få ett större deplacem ent, eller 

6
45 ton. F arten beräkna s till 24 knop . Av de 30 minsvepa rna ha r hittill s 

oc;iösat_ts , nämligen »Schi.itze», »Steinbock», »Stier », »Krebs,, , . IN'aage . 
· »Widder». 

W ehr und Wirtschaft juli 1959 
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D en 30.6 1959 förfogade Burrdesmarine över sammanlagt 1 3 .st . 

fartyg och 23 hjälpfartyg. r1<is. 
Leinen Los aug 

1959 

Italien. 
Jagare. 

Intrepido sjösattes den 16 maj i Chantieri i Italien. Likso 1 syst 

fartyget L'Impavido har jagaren följande huvuddata: dep.lacewent: 3;r

ton, längd: 131 m, bredd: 13,6 m, djupgående: 4,5 m, fart : ;: >,5 knooo 

bestyckning: 2- 12,7 cm, 4- 7,6 cm, l robotlavetage (Tartar ) samt ~. 
ett 

flertal au-vapen, bl a au-torpeder. Jagaren är dessutom utr u t ad 

en eller två h elikoptrar. Besättningsstyrkan uppgår till sanman:ed 

350 man. gt 

La Revue Maritime juli 1959 

Portugal. 
Fregatter. 

Bigbury Bay och Burghead Bay överlämnades den 11 maj i »Jyrnouth 

till den portugisiska marinen. Fregatterna har omdöpts t ill P acheco 

Pereira och Alvares Cabeal. De ha ett deplacement på 1580 ton. 

The Navy juli 1959 

Thailand. 
Esko.rtjagare. 

Heytiger har mottagits från Förenta staterna. Hon är av »John C 

Butler»-klass med ett deplacement på 2100 ton. 
The Navy juli 1959 

B ras i l i en. 

Para, Paraiba, Parona, Pernambuco är namnen på de fyra jagare, 

som överlämnats från Förenta staterna. L)eplacementet uppgå, till 2100 

ton. Bestyckningen utgöres av 5- 12,7 cm kanoner och 6- 40 nm akall· 

The Navy juli 1959 

Förenade Arabrepubliken . 
Jagare. 

3 sovjetiska Skoryj-jagare väntas inom kort införlivas 

Arabrepublikens flotta, som därmed skulle förfoga över 7 
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SllJjgt samma källa uppgår Arabrepublikens flotta därmed till följande 

eter : 9 jagare, 4 fregatter, 9 ubå tar, 30 motortorpedbåtar samt 10 

eJI'\vepare (levereras inom kort) . ( Se TiS juni 1959). Samtliga fartyg, 

Jl'l~ ulldantag för två f d brittiska jagare och 4 f d brittiska fregatter, 

tJI v sovjetiskt ursprung. Personalstyrkan uppgår f n till 7340 o.ffice
jj.J'a 

e underofficerare och manskap, men beräknas växa till 15 000 man. 

r~ 'statligt varv, som också skall bygga örlogsfartyg upp till 1000 ton, 

~r under uppförande i Port Said. 
Leinen Los aug 1959 
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