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Nr 711977. Högtidssammanträde i Karlskrona den 15 november 1977.
(Utdrag ur protokoll)
l. Högtidssamm anträdet hölls i närvaro av 39 heders-, ordinarie och korresponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt regementsofficerare och
vederlikar från de militära förbanden i Karlskrona.
Regionmusikkåren under ledning av regionkapellmästare Egon Kjerrman medverkade .
2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen hedersledamoten
Karl Ragnar Gierow och ordinarie ledamöterna Urban Sobeus, Nils Dellgren,
Johan Onnermark och L ennart Grenstad. Ordföranden hälsade dem välkomna i
Sällskapet.
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3.

Förrättades val av ordförande och vice ordförande.
Till ordförande för kommande år valdes hedersledamoten Lundvall.
Till vice ordförande för en period av tre år valdes ledamoten Ahren.

4. Föredrog sekreteraren berättelse över SäUskapets verksamhet under det
gångna arbetsåret.
5. Anmälde bibliotekarien att i samband med inventering av Sällskapets böcker
m m har i Karlskrona örlogsskolor tillhöriga lokaler påträffats ett tusental franska sjökort, troligen från början av 1800-talet. Undersökning skall igångsättas för
att få en mera exakt datering av sjökortets ålder.

6.

Tillkännagav ordföranden av Sällskapet besluttade belöningar.
Av de belönade var fil stud Ronny Lindsjö nä·rvarande vid sammanträdet och
fick ur ordförandens hand motta sin belöning.
7. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter som under det gångna arbetsåret lämnat Sällskapets krets. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans
med ledamoten G Samuelson minnesteckningar över de bortgångna, nämligen
hedersledamoten
Bertil Berthelsson
hedersledamoten
Olof Thörnell
ordinarie ledamoten
Allan Cyrus
ordinarie ledamoten
Rune Hultin
ordinarie led amoten
Gösta Bölin
ordinarie ledamoten
Bengt Fagerström
ordinarie ledamoten
Anders Låftman
korresponderande ledamoten
Christer Sahlin

Nr 8/1977. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 6 december 1977.
.(Utdrag ur protokoll)
l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Rutger
Tengzelius avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne .
2. Valdes ledamoten Hallbjörner till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi.
Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för år 1977- 78.
3. Föredrog ledamoten Romare sitt inträdesanförande med titeln "Mål och medel för dykeri- och ubåtsräddning inför 1980-talet" .
4. Föredrog ledamoten Lagerstedt sitt inträdesanförande med titeln "Dykerimedicinska synpunkter på verksamhet i hyperbar miljö".
Stockholm den }l december 1977.
BO GRANATH
sekreterare

8, Höll korresponderande ledamoten Bo Johnson sitt inträdesanförande med
titeln "östersjöproblem".
9. Nedlade ordföranden sitt ämbete med ett anförande betitlat "Utan luckor i
.försvaret".
Stockholm den 31 december 1977.
BO GRANATH
sekreterare
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Ledamoten
LARS AHLSTRöM

Under min tid som försvarsattache
i Oslo 1973-77 har jag bl a försökt
bilda mig en uppfattning om
NATO's möjligheter och vilja att i
ett kris- eller krigsläge överföra allierade förstärkningsförband till
nordflanken i Europa, speciellt Norge. Mycket av min kunskap om dessa förhållanden är av hemlig natur.
Dessbättre finns åtskillig öppen information från dagspress och militära facktidskrifter, som i sammanställt skick bedöms vara av intresse
för denna tidskrifts läsare. Det rör
sig nämligen om en omfattande militär transportverksamhet över och
på havet mot våra västra grannländer - Norge och Danmark.
Huvudsakligen bygger denna sammanställning på Norsk Utemikspolitisk Institutt (NUPI) rapport nr 32,
mars 1977. Rapporten har författats
av Gullow Gjerseth och heter
"0verforing av allierte styrker till
Norge". Hänvisning till övriga sakuppgifter återfinns i källförteckning
i slutet av artikeln.
Ett av skälen till att sammanställningen nu publiceras är den trend
mot uttunning av det svenska marina försvaret på västkusten som

syns föreligga inom den svenska försvarsledningen. Chefen för marinen
säger i sina slutord till sin rapport
om Marinens fredsorganisation i
Göteborg 1 ) följande:
"Jag har den uppfattningen att
den minskning av förband på västkusten - utgångsgrupperade där i
fred - som påtvingats mig, inte är
riktig mot bakgrund av de operativa krav som måste ställas på försvaret av västkusten. Det är fel
inte minst med hänsyn till vår säkerhetspolitik att tunna ut försvaret där på sätt som nu sker. Å·ven
om västkusten vid ett krigsfall inte
är direkt invasionshotad, kommer
den sjö- och luftoperativa verksamheten vara omfattande. Det är
inte så att denna kust är eller kommer att bli en kust i lä".
Ja, det är så sant så. Frågan är
om västkusten inte vid ett konfliktläge snabbt växer fram som en lovartkust. Innan jag kommer in på
huvudämnet i denna artikel vill jag
som freds- och krigsförbandschef på
västkusten gärna ge mina personliga synpunkter på Norges och Danmarks strategiska läge och därav föranledda konfliktsrisker.

NORGES och DANMARKS strategiska läge. Konfliktrisker
NATO's norra flank i EUROPA
under kommando av AFNOR TH på
Kolsås utanför Oslo ligger med sitt
södra område utanför svenska västkusten . Från Kolsås leds försvaret
av de strategiskt viktiga nyckelområdena norr om Nordkap samt vid
Östersjö-inloppen, som är områden vitala för NATO 's kontroll av
östra Atlanten och för erforderliga
nordamerikanska och brittiska förstärkningar till Europa. A FNOR TH
torde idag inte ha nödvändiga militära resurser för att försvara sitt
område mot ett angrepp från WP.
Alltså måste förstärkningar tillföras
i ett tidigt och riktigt skede av ett
krisläge.
Hur stora och omfattande de sovjetisKa basanläggningarna på Kolahalvön än är, bedöms WP för sin
sjökrigföring vara beroende av varv,
utbildningsanstalter m m i österSJOn. Behovet av förbindelsevägar
mellan Murmansk och östersjö-baserna är klart framträd ande. Därmed kommer också de militärstrategiskt viktiga Östersjö-inloppen in i
bilden. Kampen om herraväldet till
sjöss utanför Norska havet, östra
Atlanten och Östersjö-inloppen tror
jag kommer att karaktärisera ett
eventuellt storkrigs karaktär i vårt
närområde . De båda flaskhalsarna
Nordkap och Östersjö-inloppen kan
bli nyckelpunkterna i en inledande
marin kraftmätning mellan WP och
NATO.
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Men herraväldet till SJOSS kräver
också kontroll över angränsande
landområden, d v s till norskt och
danskt territorium i första hand .
Där sitter N A TO i dagsläget ganska
bra till. För WP gäller det då att
ändra på detta förhållande och skaffa sig kontrollen över de ovan
nämnda flaskhalsarna.
Det norska försvaret har utförligt beskrivits i Tidskrift för Kustartilleriet nr 4/77.
I ett föredrag inför Oslo Militaere
Samfund i januari 1977 2 ) uttalade
den norske försvarschefen följande:
"Det är viktigt att ha klart för
sig att huvuddelen av våra potentiella resurser militärt och totalförsvarsmässigt finns i Syd-Norge.
Att vi trots detta har koncentrerat
vår försvarsinsats till Nord-Norge
är avhängigt av två förutsättningar, nämligen att Sverige med sitt
geografiska läge i förhållande till
oss upprätthåller ett tillräckligt
och trovärdigt försvar och att vår
sydflank skyddas av NATO-förband, främst i Danmark och VästTyskland. I det ögonblick någon
av dessa förutsättningar sviktar,
kommer Norges strategiska ställning att väsentligt förändras, vilket m edför stora förändringar
vårt fö rsvarskonce pt".
Den militära utvecklingen på
Kola utpekar Nord-Norge som ett
strat egiskt viktigt område som kan
bli utsatt för hot i ett tidigt skede

av en eventuell konflikt mellan stormaktsblocken. Som en konsekvem'
härav upprätthåller Norge i dag allt
så vad man kan kalla för ett minimum av insatsberedda styrkor i norr.
Man är därtill beredd att förstärka
försvaret i norr genom överföring
av förband från Syd-Norge.
Hotet mot Norge är framförallt
av marin karaktär. Det norska försvarskonceptet bygger därför i hög
grad på NATO's sjöstridskrafter,
särskilt då STANAVFORLANT,
förmåga att möta ett sovjetiskt marint hot i Norska havet. I ett storkrig kan den sovjetiska norrahavsflottan omedelbart gå till offensiv

mot NATO's sjöstyrkor i området.
Norge kan inte försvaras utan allierat herradöme över Norska havet.
Även om denna artikel i första
hand avser att belysa problematiken
med NATO-förstärkningar till Norge, bör även den danska strategiska
situationen redovisas kortfattat i detta sammanhang. Bortsett från de allierade styrkor som är öronmärkta
för insats i Norge, är det fråga om
samma NATO-förstärkningar som,
beroende på det strategiska läget,
även avses för insats i Danmark. Sålunda övades under ett skede i Team
Work /976 samma brittiska landstigningsstyrka (delar av 3 CDO BGE),

R i/d l. Från LPH "USS Cuadalcana/", ingående i 2. A mphibious Squadron, insät ts
helikoptrar för nedhållninR av försvararna i landstir<ningsområdet. (Team Work 1976).
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som landsteg i NAMSOS-trakten, i
ett landstigningsföretag mot jylländska kusten.
Danmarks strategiska situation får
väl betraktas som ännu mera sårbar
än den norska. Danmark gränslar
de för WP vitala förbindelserna mellan Östersjön och Nordsjön. Den
danska kusten är idealisk för amfibiekrigsföring.
Förvarningstiden
för ett anfall österifrån är mycket
liten. I WP normala övningsmönster i Östersjön ingår ofta förekommande landstigningsövningar längs
polska och östtyska kusterna. De avbryts och styr in mot egen kust då

endast c:a 2 timmars gång återstår
för en teoretisk landstigning mot
Själland-Jylland.
Danmarks cich NATO's svar på
ett sådant hot är begränsat av politiska realiteter. Ett försvar av Sundet och Bälten bygger på omedelbar
minering utförd av västtyska och
danska sjöstridskrafter. Markstridsförbanden, som i ett inledningsskede endast torde bygga på de danska
stående stridskrafterna, är knappast
starka nog att hindra en snabb ockupation och ge andrum för tillförandet av NATO-förstärkningar. Man
torde kunna påstå att en oskriven

Bild 2. Helikoptrar typ CH-53D Sea Stallion förb ereder landsrigningen. (Team Work/76).
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överenskommelse tillåter Danmark
lyxen att hålla minimala stående
styrkor och en mycket låg nivå på
försvarsutgifterna just p g a det faktum att ett WP-anfall mot Dnamark
skulle betyda storkrig i Europa. Enbart detta faktum kan betraktas
som krigsavhållande. 3 ) A andra sidan är det svårt att tänka sig att
inte WP har noga genomarbetade

planer för ett överraskande anfall
på Danmark. Danmarks sårbara
strategiska läge inbjuder till att landet kommer att dras in i varje framtida europeiskt krig. Det är alltså
nödvändigt att betrakta hela västra
Skandinavien som ett enda marint
konfliktområde i ett eventuellt nytt
storkrig, ja, som det mest aktuella
området i nuläget.

Möjliga allierade förstärkningsförband till AFNORTH samt transportresurser för dessa förband
Allmänt
När man skall värdera möjligheterna för insats av allierade förband
till N A TO's nordflank kan det vara
lämpligt att dela in dessa i fyra olika
grupper.
• stridskrafter, som kan anses disponibla i ett tidigt skede i ett
krisläge för att manifestera
NATO's vilja att engagera sig på
nord flanken.
• stridskrafter ,öronmärkta för insats enbart i Norge.
• stridskrafter som därutöver är
beredda till insats.
• strategiska resurser till SACEUR
förfogande.
Till den första gruppen hör Allied Command Europe Mobile Force (AMF) och Standing Naval Force Atlantic (ST ANA VFORLANT).
I den andra gruppen ingår f n endast en infanteribrigad, den kanadensiska Air Sea Transportable
Combat Group (CASTCG). Till den
tredje gruppen kan hänföras vissa

brittiska, nederländska och amerikanska marinkårsförband som genomfört övningar i Norge och Danmark. Den sista gruppen kan då vara strategiska reserver som står till
SACEUR förfogande främst för insats i Mellaneuropa, men som beroende på läget även kan avses för
nord flanken.
I det följande redovisas olika
stridskrafters uppgifter, sammansättning och transportresurser mera detaljerat.

AMF
AMF organiserades 1960 efter förslag av dåvarande SACEUR, generalen Norstad. AMF:s uppgift är att
i första hand vara en garant för att
"internationalisera" en lokal konflikt var helst den kan komma att
föreligga längs gränsen mellan WPoch NATO-blocken.
AMF är en kombinerad allierad
styrka som snabbt kan transporteras
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till ett hotat område med uppgift att
där demonstrera allierad solidaritet. Dess uppgift är sålunda i första
hand politisk.
AMF består av en luftstyrka,
AMF l A och en markstyrka, AMF j
L. (A respektive L står för Air och
Land.)

AMF /A
I AMF j A ingår minst 7 divisioner
moderna taktiska flygplan på tillsam mans 100-120 stridsflygplan.
De kommer från 7 NATO-nationer,
nämligen Belgien, Italien, Kanada,
N eder länderna, Storbritannien,
Väst-Tyskland och USA. De flygplanstyper som ingår i AMF j A Mirage 5 BA, Harrier, starfighter
och Phantom -· är så sammansatta
att förbandet kan lösa jaktförsvars-,
spanings- och understödsuppgifter.
AMF j A har deltagit i övningar i
Norge i samband med s k Expressövningarna, men varje gång endast
med upp till 4 divisioner, vilket kan
vara en indikation på begränsad insats. styrkorna leds av den allierade
luftmilitära chef som för kommando över luftrummet, där den insätts.
I Nord-Norge alltså Commander
Northen Norway (COMNON), d v s
0verstkommenderende i Nord-Norge (ÖKN), som vid stortingsbeslut
om integrering med AFNORTH
blir allierad chef i Nordnorge.

AMF /L
I motsats till AMF j A har AMF /L
12

sin egen stab med chef och stab i
Mannheim - Seckenheim i VästTyskland. Om förbandet sätts in,
blir det dock underställt den N A TOchef som för befälet över det aktuella området (t e COMNON).
Även här är det sju NATO-nationer
som bidrar med förband enligt nedanstående tablå.

Belgien
En bataljon från Parachut Commando Regiment Uppgiften går på
rotation bland regementets tre bataljoner.
Kanada
En infanteribataljon (f n 3d BN,
Royal Canadian Regiment stationerad i Petawawa) förstär kt med ett
artilleribatteri och en helikopterdivision.
Tyskland
En fallskärmsjägarbataljon (262.
Fallschirmjägerbat. stationerad i
Merzig) förstärkt med en granatkastartropp, en pv-pluton, en ingenjörspluton, ett artilleribatteri, en reducerad helikopterdivision, ett sambandskompani och ett sjukvårdskompani.
Italien
En alpjägarbataljon (SUSA Alpini,
stationerad i Predmont), förstärkt
med ett artilleribatteri och ett sjukvårdskom pani.
Luxemburg
En reducerad infanteribataljon.

Storbritannien
En infanteribataljon (ur Royal Angelian Regiment, stationerad i Tidworth) förstärkt med ett artilleribatteri, ett sambandskompani, ett spaningskompani samt stab och stabsorgan för en underhållsbataljon.
USA
En infanteribataljon (l st BN j Airborne j 509 th In fantry, stationerad i
Vincenja, Italien) förstärkt med ett
artilleribatteri och ett ingenjörskompani.
Alla deltagande nationer bidrar
jämte "värdnationen" med enheter till underhållsbataljonen. (Inom
NATO är underhåll en nationell
uppgift).
Sammanfattningsvis består alltså
AMF/L av
- 7 infanteribataljoner, varav
fem förstärka med artilleribatterier
2 sjukvårdskompanier
- l (-) ingenjörskompani
- 2 sambandskompanier
l spaningskompani
l underhållsbataljon
2 (-) helikopterdivisioner
Det är inte troligt att AFM/L insätts med mer än fyra av de sju infanteribataljonerna. Det är inte känt
vilka bataljoner som i så fall har förberedelseuppgifter mot Norge. Alla
bataljonerna med undantag av den
tyska och den amerikanska har dock
deltagit i övningar i Norge. Att de
tyska huvudförbanden ej varit insatta har sammanhang med den s k

normaliseringsprocessen N or ge Västtyskland. I 1976 års Expressövning deltog det västtyska sjukvårdskompaniet, 1978 skall enligt stortingsbeslut även helikopterdivisionen och sambandskompaniet öva i
Norge.
AMF /L kan militärt sett betraktas som en förstärkt infanteribrigad.
Operativt sett är svagheten i denna
brigad bristen på artilleri- och pvunderstöd. Den är föga lämpad att
strida i ett område där en fiende kan
sätta in mekaniserade styrkor. Eftersom enheter från flera nationer
är samlade inom ett så litet förband
kommer troligen lednings- och underhållsmässiga problem att uppstå.
Även om de olika underavdelningarna i AMF /L kan anses ha högt
stridsvärde, kan de svagheter hos
förbandet i sin helhet, som ovan påpekats, medföra en något lägre
stridsförmåga. Men här måste än en
gång AMF speciella uppgifter understrykas, nämligen att demonstrera NATO-solidaritet och att bilda
en förtrupp till ytterligare förstärkningar. Mot denna bakgrund är
emellertid den nationella sammansättningen av AMF /L viktig. Ä ven
om det militärt sett kanske inte spelar så stor roll varifrån bataljonerna kommer, är det med största sannolikhet inte politiskt likgiltigt för
WP om huvuddelen kommer från
USA, Storbritannien och Västtyskland eller från Belgien och Italien och Luxemburg. AMF visar inte enbart NATO-flaggan utan också de nationella flaggorna och det
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måste antas att det är de senare
första hand ger intryck på
som
WP.

Beslutsfattning, transporttider m m
vad rör AMF
Artikel 5 i NATO-pakten fastlägger
att ett angrepp på ett av medlemsländerna skall betraktas som ett angrepp på dem alla. Parterna förpliktar sig att omgående vidta erforderliga åtgärder, däribland utnyttjande av militära maktmedel. Detta
kan medlemsländerna göra enskilt
eller i samråd med de andra medlemsstaterna.
I ett krisläge som primärt berör
t ex Norge måste norska myndigheter först överväga om krisen är av
sådan art att NATO-partners skall
blandas in. Om norska myndigheter ber om allierad hjälp, kommer
NATO-länderna i samråd beslut om
man skall ge hjälp. Därefter skall
de enskilda medlemsstaterna ta konkret ståndpunkt till vilken form av
hjälp de vill biträda med.
På norsk sida är regeringen det
centrala beslutsorganet Beslut om
att stärka norska stridskrafter under
NATO-kommando kan fattas av regeringen, liksom beslutet om partiell mobilisering. Däremot måste
stortinget besluta om total mobilisering och ikraftträdande av beredska pslagstiftningen.
Ett av de svåraste besluten som
norska myndigheter står inför i samband med överföring av allierade
förband till Norge måste vara just
beslutet att be om insats av AMF l A
14

och AMF /L. Som tidigare påpekats
är AMF i första hand en "gisslan"
för att internationalisera en konflikt; för att bevisa att NATO kommer att engagera sig. AMF skall i
första hand ha en avskräckande
funktion. Detta medför att om huvudändamålet med styrkan skall
uppfyllas måste den överföras till
Norge innan en väpnad konflikt bryter ut. Beslutet måste alltså fattas
tidigt i ett läge, där man kan uppfatta det som en allvarlig upptrappning av krisen från norsk sida. Det
är också att anta att de allierade i
denna situation också kräver att det
norska försvaret helt eller delvis mobiliseras, även detta en form för
stark upptrappning av krisen. Man
kan dra den slutsatsen att en begäran om insats av AMF representerar
en tröskel i norsk säkerhetspolitik.
Sedan väl detta beslut är fattat
och godtaget av NATO torde tilltransport av AMF-styrkorna vara
möjliga att genomföra. För stora
militära transportflygplan är möjligen uppställningsplatser och marktjänst begränsande faktorer. Lufttransporterade styrkor av AMF / L,
som inte disponerar egna transportmedel kan få problem med att förflytta sig från flygplatserna.
U nder övningen Atlas Express
1976 lär man ha tagit ner 3 transportflygplan / tim till Bardufoss flygplats. Även andra flygplatser med
motsvarande kapacitet kan ta emot
de flesta typer av transportflygplan,
inklusive fp! C-5. Om .man lägger
tiii
mottagningskapacitet
denna

grund för beräkningarna bör man
på en flygplats kunna ta emot AML
/L (fyra bat med understöd) inom
3 l /2 dygn och på halva tiden om
två flygplatser kan utnyttjas.
När det gäller överförande av
AMF l A kan detta troligen ske inom
ett dygn. Men sådana styrkor kräver
också relativt omfattande transporter för sin markutrustning och för
erforderlig ammunition. Underhållsbehovet för en styrka på 4 bataljoner rör sig om ca 1000 ton varav ca
hälften drivmedel. Detta visar att
det kan bli frågan om ett konkurensförhållande mellan AMF l A och
AMF /L. En lösning skulle kunna
vara att ta in de taktiska flygförbanden till flygplatsen i Tröndelag
varifrån man mycket väl kan nå mål
i hela Nord-Norge.
Ovanstående bedömningar om
AMF gäller naturligtvis endast om
de utnyttjas för ovan beskrivet ändamål (avskräckningsstyrka i ett troligt krisläge).
STANAVFORLANT
STANAVFORLANT uppsattes
1967 som en fast organiserad SJOstyrka med stridsfartyg från flera
NATO-länder. Den består av 4-8
jagare och/eller fregatter. Tidvis ingår även ubåtar och underhållsfartyg i styrkan, som är underställd
SACLANT och operativt kontrolleras av CINCEASTLANT.
Sjöstyrkans uppgifter motsvarar
AMF:s. Sålunda skall den visa
demonstrera
och
NATO-flagg
NATO-solidaritet och därvid delta-

ga i såväl NATO- som nationella
övningar. Den driver utbildning och
samlar erfarenheter tiii nytta för
större förband. slutligen skall den
vara beredd att sättas in omedelbart
i krishotat område. Ett av dessa områden - kanske det viktigaste torde vara Norska Havet. Från
norsk sida torde man vilja önska
att STANAVFORLANT kunde uppeh ålla sig längre tid där än vad
som idag är fallet. I ogynnsamma
lägen kan denna insatsberedda multinationella sjöstyrka befinna sig på
upp till 5 dygns gångavstånd från
Norska Havet.

<;AST<;G
Av allierade förstärkningsförband
är endast CANADIAN AIR SEA
TRANSPOR TABLE COMBAT
GROUP ((:AST<;G) öronmärkt för
insats i Nord-Norge.
En canadensisk Combat Group
kan ifråga om organisation och utrustning bäst sammanliknas med en
infanteribrigad. Personalen utgörs
uteslutande av yrkessoldater. Tidigare övningar -bl a i Nord-Norgehar visat att de kanadensiska förbanden är utrustade och utbildade
för att kunna uppträda under vinterförhållanden.
En av bataljonerna i <;AST<;G ingår som tidigare nämnts i AMF /L
och det är alltså resterande delar av
förbandet som avses insättas i NordNorge. Detta rimmar väl med principen att förbanden från det multinationella AMF är en garanti för
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ytterligare förstärkningsför band till
det område där AMF sätts in.
Det finn s emellertid inga transportfartyg i det kan adensiska fö rsvaret som kan sätt as in för sjötransporter av <;AST<;G (-). Det är
rimligt att anta at t NATO Defence
Shipping Excentior Board kommer
att utnyttjas för sjötransporten, vii-

ken då sker med rekvirerande eller
inhyrda civila fartyg. I så fall kan
överskeppningstiden bli mellan 20
och 30 dygn. Därvid har räknats
med ca 10 dygn för klargöring,
transport till utskeppningshamn och
ilastning. Därtill kommer ca 15 dygn
gångtid och slutligen tid för urlastning och gruppering i Norge.4)

B ild 3. Ba taljon ur RLT grupperad för anfall i n orsk terräng m ed am fibietransportvagnar LVTP7 och strids vagnar M60. (Team Work 1976).

16

MARCONFORLANT
Av övriga möjliga förstärkningar
utifrån - ej speciellt öronmärkta
för Norge
utan beroende av
SACEUR prioritering i det aktuella
läget, kan först redovisas Maritime
Contingency Forces Atlantic (MARCONFORLANT) som är sammansatt av en US marinkårbrigad, Brittiska Commando Royal Marines och
ett nederländskt marininfanterikompani. Denna styrka övades delvis i
Team Work 1976 då den delvis fältmässigt landsattes i NAMSOS-området i Syd-Norge.
Huvudelementet i denna styrka
utgörs av det amerikanska marinkårförbandet. US Marincorps
(USMC) består idag av tre Marine
Divisions/ Air Wings. En Marine Division kan organisationsmässigt jämföras med en infanteridivision. Varje Division understöds av en AirWing, normalt bestående av 8 divisioner taktiskt flyg, 3 divisioner spanings- och sambandsflygplan samt 6
divisioner helikoptrar. En full Air
Wing skulle sålunda kunna innehålla ca l 00 taktiska flygplan, 30-40
övriga flygplan samt ca 130 helikoptrar.
A v marinkårsdivisionerna är en
stationerad vid Atlantkusten (North
Carolina) och det är från denna division, som en eventuell insats på
nordflanken kan komma att ske.
Insatsen kan varieras på olika nivåer.
Den minsta enhet som kan sättas
in är en Marine Amphibious Unit
(MAU) som är uppbyggd kring en

marininfanteribataljon och en helikopterskvadron. styrkan kan uppgå
till mellan 2000-4000 man och kan
transporteras på 4-7 amfibiefartyg.
Den nästa tänkbara mvan är
Marine Amphibious Brigade (MAB)
med ett Regimental Landing Team
(RL T) och ett antal flygdivisioner
som huvudelement. En sådan styrka
kan uppgå till 8- 1200 man och för
transport av denna åtgår 15- 20 amfibiefartyg . Den har naturligtvis en
långt större stridsförmåga än MAU
och den kan avdelas till ett krisområde med styrkan ombord en längre
tid innan insats (landstigning) sker.
Den maximala nivån för en
USMC-insats är en Amphibious
Task Force (A TF), som består av en
Den omfattar 40-50000 man och
marinkårdivision och en Air Wing.
kräver transporter med ca 50 amfibiefartyg.
Tillgången till amfibiefartyg för
transport av marinkårsförband uppgår idag till kapacitet för l l /3 division/air wing fördelad med hälften till vardera Atlant- och Stilla
Havskusterna. överskeppningstiden
från t ex New York till Norge för
en 20 knops konvoj av amfibiefartyg
rör sig om ca 8 dygn. Härtill kommer tid för ilastning och förberedelser. Maximal insats (ATF) kräver
överförande av transportfartyg från
Stilla Havskusten, varför en sådan
styrka knappast kan nå fram till
östra Atlanten förrän efter ca l månad. Delar av ATF, t ex en MAB,
kan dock med tiUgång till de amfibiefartyg som finns på östkusten
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vara utanför Norge efter kanske halva denna tid (15 dagar).
Den brittiska komponenten6) i
MARCONFORLANT kan högst
uppgå till en Commando Brigade
bestående av brigadstab och tre
Royal Marines Commando Groups
(= infanteribataljoner) och två
Wessex helikopterdivisioner med understöds- och underhållsenheter.
Här föreligger emellertid problem
med tillgängligt amfibietonnage.
Styrkan som tidigare hade sig underställd två specialhangarskepp (H ermes och Bu/work) och två "anfallsfartyg" (Fearless och Interpied) disponera nu inga egna fartyg längre.
Bu/work och Interpied har lagts i
materialberedskap, men kan kanske
några år framåt förhållandevis
snabbt rustas. Hermes har konverterats till antiubåtsfartyg, men har
transportuppgift för amfibiestyrkan
som andrahandsuppgift Fearless
slutligen används för att ge sjökadetterna vid The Naval College sjöträning, men torde kunna detacheras om behov uppstår.
Inför dessa väsentliga reduktioner
av marinkommandostyrkans transportkapacitet har Royal Navy och
Royal Marines bedrivit försök syftande till att utnyttja civila bilfärjor
för överskeppning. Detta medför naturligtvis att förmågan till landstigning på öppen kust mer eller mindre försvinner.
Det holländska förband som tidvis ingått i MARCONFORLANT
Independent Comutgörs av 59.
mando ur holländska marinkåren.
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Bild 4. Grupp ur 3. CDO Brigade landstiger. (Team Work 1976).

Detta förband av kompanis storlek
har, liksom åtminstone två av de
brittiska commando Groups (43.
och 45.), övat i Norge vintertid under perioder på upptill 3 månader. 7)
övriga markstridsförband ingående i
strategiska r.eserver
öppna uppgifter om allierade förstärkningar tar endast upp amerikanska, kanadensiska, brittiska och
holländska förband som aktuella för
insats i Norge (utöver AMF). Västtyska och franska förband syns inte
alls vara aktuella. Ovan har redovisats de förstärkningsförband som
ligger närmast till hands. Beroende
på det strategiska läget i Europa
kan givetvis SACEUR avdela ytterligare markstridskrafter till nordDet finns då ytterligare
flanken.
strategiska reserver som kan bli aktuella. Från USA kan teoretiskt påräknas ytterligare en marinkårsdivision med tillhörande Air Wing samt

möjligen också någon av de 7 stående amerikanska divisioner ur den
strategiska reserven, t ex 82 th Airborne Divisionen, som är en s k
Quick Reaction Force.
I Kanada finns ytterligare två
Combat Groups och det är inte
omöjligt att någon av dessa kan ställas till NATO's förfogande i Europa eller t o m i Norge, där de är väl
ägnade att uppträda under vinterförhållanden. Storbritannien, slutligen, har trots omfattande reduceringar i vad avser stridskrafter, ytterligare s k Special Reinforcement
Forces för NATO som kan vara aktuella. UK Mobile Force, från 1979
bestående av en brigad med flygunderstöd (16 PARABRIGADE) samt
UK Joint Airborne Task Force,
fr o m 1979 en fallskärmsbataljon
med understödsförband, har båda
deltagit i övingar i Norge.6)

övriga sjöstridskrafter
Utöver STANAVFORLANT disponerar NATO i Atlanten naturligtvis omfattande sjöstridskrafter som
i ett krigs inledningsskede kan synas underlägsna de samlade WPsjöstridskrafterna från Norra Havsoch östersjömarinerna, men som
snart nog kan växa till jämbördighet, ja t o m överlägsenhet.
Om beslut fattas C~tt allierade styrkor skall sättas in i Norge är det
knappast något tvivel om att STRIKE FLEET med sina hangarfartygsgrupper kommer att sättas in på
nordflanken för att skydda överfö-

ringstransporterna. Inom den amerikanska flottan pågår f n utbyggnad av eskortkapaciteten över hav.
Målsättningen är 250 fartyg. Större
delen av dessa fartyg har antiubåtsoch luftvärnskapacitet En tredje
komponent från den amerikanska
flottan är de atomdrivna ubåtarna.
Även om föga är känt om dessa
ubåtars utnyttjande och operationsmönster, är det all grund att tro att
de kommer att spela en stor roll i
Norska Havet, om verksamheten där
skulle utveckla sig till ett omfattande ubåtskrig.
Den brittiska flottan koncentrerar
sedan 1976 all sin kraft inom CINCEF ASTLANT och CINCHAN.
Norska Havet är en väsentlig del av
EASTLANT och med bakgrund av
det hot som kan föreligga från det
sovjetiska norra havsmarinen, är det
rimligt att anta att Norska Havet
kommer att bli ett huvudområde
för den brittiska flottan.

övriga luftstridskrafter
Av NATO's flygstridskrafter är följande direkt öronmärkta för insats
i Norge:
Från Storbritannien
39th Canberra spaningsdivision
208 th Buccaneer division
Från Kanada
Två div CF-5 Freedom Fighter (ca
20 fpl).
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A v övriga brittiska flygstridskrafter, som relativt snabbt kan insättas
på nordflanken, kan nämnas de tre
jakt- och spaningsdivisioner med
Phantom och Jaguarflygplan som ingår i UK Mobil Force. Därtill kommer någon eller några av de sex
jaktdivisioner som finns kvar i England och av vilken en har luftskydd
av marinstridskrafter som huvuduppgift. Engelska marinflyget med
bl a fyra divisioner Nimrod är också en kapacitet att räkna med över
Norska Havet.
Från amerikansk sida kan, utöver

M a rk s t r i d s k r a f t e r
AMF(L)
CASTCG
MARCONFORLANT
UK Mobile Force
UK Joint Airborne Task
Force
US 82th Airborne Div

de Air Wings som understödjer marinkårsdivisionerna, även påräknas
enstaka divisioner med stridsflygplan. Exempel på sådana divisioner
som på mycket kort tid (3 dygn) insatts vid övningar i Norge är 49th
Tactical Fighter Wing (Flesland
1976).

Sammanställning
En översiktlig sammanställning av
stridskrafter som kan vara aktuella
för insättande till NATO's nordflank ger följande tabell:

Brigad
Brigad
Division
Brigad

3-4 dygn
20-30 dygn (Öronmärkt)
30 dygn
14 dygn

B at
Division

lO dygn
10 dygn

Sjöstricskrafter
STRIKE FLEET
STANAFORLANT

3-4 hangarftpgrp
4-8 jagare

Flygstridskrafter
AMF(A)
RAF div
Kanadensisk div
Marconforlant luftdel
UK Mobile Force luftdel

3-4 divisioner
2 divisioner
2 divisioner
4 divisioner
3 divisioner
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3-4dygn
2 dygn (Öronmärkta)
3 dygn
,
30 dygn
14 dygn

Skydd av transporter och mottagningsområden. Mottagningsresurser
i Norge. Framtidsperspektiv

Huvudsyftet med denna artikel har
varit att översiktligt söka redovisa
möjliga allierade förstärkningsförband till nordflanken i allmänhet
och Norge i synnerhet. Vilka förstärkningsresurser som i aktuellt läge kommer till genomförande är
vanskligt att förutspå. En viktig fördel med de allierade förstärkningsförbanden är emellertid att de samtliga utgörs av stående styrkor, som
inte kräver mobilisering. Förstärkningsförbanden finns gripbara idag!
De är därmed ett bidrag till den militära balansen i Nordeuropa. De innebär en osäkerhetsfaktor i WP
styrkejämförelser och tjänar därmed otvivelaktigt som en konfliktavhållande faktor.
En rad olika faktorer inverkar
naturligtvis på frågan hur och om
de olika förstärkningsförbanden når
fram till sitt målområde i Norge eller Danmark. Sådana faktorer är
t ex skydd av transporterna, mottagningsresurser, skydd av mottagningsplatserna, ledningsresurser i mottagarlandet, beslutsfattning e t c. Det
skulle föra för långt att i denna artikel noggrant utvärdera dessa problemställningar. I den inledningsvis
anmälda NUPI-rapporten görs emellertid aktningsvärda försök att belysa främst hela den marina och
luftmilitära situation som kan komma att prägla förhållandena i östra
Atlanten, Nordsjön, Norska Havet

i ett eventuellt konfliktläge mellan
NATO och WP.
Sammanfattas NUPI-rapportens
diskussion i dessa avseenden kan
man kanske få fram följande koncentrerade bild av den kamp om
sjö- och luftherravälde som då kommer att utspelas i nära grannskap
till den svenska västkusten
• de aktuella transporterna måste
framföras genom luften eller j
och på havet
• skyddet av transporterna är
främst av marin- och luftoperativ karaktär
• mottagningsresurserna för lufttransporterade förstärkningar är
tillfredsställande
• mottagningsresurserna för på havet transporterade förstärkningar
är - om inte amfibietransportfartyg utnyttjas - otillräckliga i
Nord-Norge, varför handelstonnage måste tas in i sydnorska
hamnar, omlastas i mindre tonnage eller landsvägen vidaretransporteras till N ord-N orge.
• skyddet av mottagningsplatserna
åvilar mottagningsnationen, eventuellt med understöd av allierade
förband som överförts innan
krigsutbrott (t ex AMF)
• de första dygnen efter krigsutbrottet blir mycket kritiska; om
inte förstärkningarna kan tillföras i tid blir värdet av dem starkt
reducerade
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• NATO's värdering av överföringsmöjligheterna i det aktuella läget
blir avgörande för beslut om
överföring av förstärkningar till
nordflanken
• dagsläget i mottagarlandet kan
förbättras genom olika åtgärder
t ex
- utbyggnad av mottagningsresurserna (flygfält, hamnar)
- utbyggnad av kommunikationsnät
bättre skydd av mottagnings-

-

platser (t ex lvskydd med robotar av flygfält)
förhandslagring av tung materiel för öronmärkta förband
till mottagarlandet
ökad övningsverksamhet i mottagarlandet för aktuella (möjliga) allierade styrkor.

KÄLLFöRTECKNI NG
l) CM 1977-09-15 Allm 302.
2) Ny Militaer Tidskrift nr 3/77.
3) Military Rewiew jan 1975. "AFNORTH - NATO's assaible Flank?"
4) Military Balance 1975- 76 sid 20.
5) AFNORTH öppna orientering 1975.

6) Officersbladet nr 6 1977 sid 97. "Nedskjaerningarna på det britiske försvarsbudjett begynner å virke" av col Norman L David.
7) Norsk dagspress 1975-76.
8) SOU 1977:1 sid 25.

I Norge pågår idag diskussioner,
som främst berör de två sista punkterna i denna åtgärdeskalender.

Carl E. Lindwall
Skyttevägen 2, 371 00 KARLSKRONA

Lärdomar för Sverige
I sitt betänkande om totalförsvaret
1977- 82 8 ) säger 1974 års försvarsutredning bl a följande:

"V årt land innehåller inte områden av primärt strategiskt intresse för stormaktsblocken. Kontrollen av sådana områden i vår närhet förutsätter inte nödvändigtvis
kontroll av svenska område. Däremot kan svenskt territorium beröras i samband med operationer
syftande till att nå kontroll över
/ör stormaktsblocken viktiga områden på Nordkalotten, Skandinaviens västkust och vid Östersjöutloppen. För vårt vidkommande kan
därvid främst norra och södra Sverige samt västkusten komma att
beröras av sådana operationer".

Försvarsutredningen har alltså
prioriterat även den svenska väst-
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kusten. Det må vara att behovet av
rationaliseringar av marina ledningsförband på västkusten krävs för att
reducera de stigande personalkostnaderna i det svenska försvaret.
Men låt de stridsdugliga marina förbanden på västkusten vara kvar - eller hellre - förstärk
dem i första hand med fler stridsfartyg och med modernare eldledningsutrustningar på kaförbanden.
I ett läge där Sverige skall vara neutralt i ett krig mellan stormaktsblocken (det är ju vår officiella målsättning) kommer enligt min uppfattning just västkusten att bli samma lovartskust som den var under
perioden 1940-41. Enbart neutralitetvaktssituationen torde vara nog
för att motivera ett ökat - eller åtminstone bibehållet - marint försvar på västkusten.

ENTREPRENÖ RFIRMA FÖR
VÄG- och VATTENBYGG NADER
Telefon 0455/ 195 20

KOP SOLSTICKAN
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Ledamoten
CARL RISBERG

Bärplanbåtar och svävare. En
översikt över utvecklingsläget

Arsberättelse inom vetenskapsgrenen krigsfartygskonstruktion, maskin
och elektronik /ör år 1976/77.
Efter många års utveckling kan bärplanbåten och svävaren anses ha
nått en stablerad position inom den civila sektorn speciellt som passagerartransportmedel. På det militära området har det varit svårare att hitta
lämpliga operativa uppgifter för dessa okonventionella farkoster, även
om man i dagens läge kan konstatera en ökad, målmedveten, inriktning
mot utnyttjande av dem i vissa militära roller, där deras speciella egenskaper tillvaratas. Det definitiva militära genombrottet, om man ser till
omfattningen, torde dock inte ha skett ännu.
Under de perioder av utveckling som bärplanbåtar och svävare genomgått, har olika konstruktiva lösningar beträffande bärplansystem, propulsion, kjolutformning m m framtagits. Man kan urskilja vissa lösningar,
som visat sig överlägsna i olika avseenden och som därför kommit att
dominera.
Föreliggande redogörelse omfattar en översikt över de väsentligaste
utvecklingsstegen och de i dag vanligaste typerna av bärplanbåtar och
svävare. Den kortfattade behandlingen av vissa viktigare system har begränsats till att omfatta endast skeppstekniska aspekter, eftersom avvikelserna från konventionella fartyg är störst på dessa områden.

~
1876-1976

BÄRPLANBÅTAR

REGIONHAMN fOR NEDRE NORRI.AND, OAI.ARNA
OCH UPPI.AND

026/ 115830
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Bakgrund och utvecklingssteg
Bärplanbåtens utveckling går så
långt tillbaka som till 1891, då C. A.
de' Lambert demonstrerade en båt
utrustad med något som kan liknas
vid bärplan. Andra pionjärinsatser
gjordes av italienaren Forlanini 1906
och Bell-Baldwin 1919, som lyckades uppnå de för den tiden ansenliga farterna av 40 knop resp 61

knop med båtar (Bells med luftpropulsion) försedda med bärplan enligt
stegprincipen, d v s 4- 5 plan över
varandra i stegform. Detta arrangemang kan anses vara ursprunget
till det ytskärande bärplansystemet
Olika varianter av denna stegprincip framkom under åren 19201940 men har trots vissa fördelar bl a möjlighet att optimera de olika
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planen för olika farter och djupgående - inte fått några tillämpningar i modern tid.
Nästa betydelsefulla steg i utvecklingen togs av von Schertel som under 2:a världskriget patenterade och
i samarbete med Sachsenberg konstruerade ett V-format enkelt ytskärande bärplan. Utvecklingen av detta system fortsattes efter kriget genom den schweiziska firman Supramar Company, som konstruerat
och byggt en serie bärplanbåtar för
passagerartransport. Den första båten (PT 10) på ca 9,5 ton och en kapacitet på 28 passagerare, sattes i
trafik 1953. Den största typen som
hittills byggts (PT 150) är på ca 150
ton, 250 passagerare och introducerades 1968. Farten för flertalet av
båttyperna i denna serie är i storleksordningen 35-38 knop. Supramars konstruktioner har licenstillverkats i en serie länder, främst Italien och Japan, och har därigenom
fått en relativt bred spridning.
I USA började utvecklingen av
bärplanbåtar ta fart efter 2:a världskriget genom initiativ och ledning
från marina myndigheter, främst
Office of Naval Research. Under
perioden fram till 1960 framtogs ett
relativt stort antal projekt och experimentbåtar med sikte på marina
tillämpningar. Ett nästan genomgående konstruktionsdrag hos dessa
experimentbåtar utgjorde arrangemanget med helt nedsänkta bärplan,
kombinerade med automatisk nivåkontroll av olika utförande. Detta
system har också kommit att bli
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helt dominerande inom den fortsatta amerikanska bärplanbåtutvecklingen.
Med de samlade erfarenheterna
från denna experimentverksamhet
som grund, inleddes en intensiv utveckling med början omkring 1960
i det s k U. S. Navy Development
Program. Inom ramen för detta program konstruerades och byggdes den
första bärplanförsedda patrullbåten
vid Boeing Co, vilken benämndes
PCH-1 (Patrol Craft Hydrofoil)
High Point. Båten fick ett deplacement på 120 ton och en fart av 40
knop. Bärplanarrangeman get var
mycket avancerat, med helt nedsänkta plan på indragbara stöttor.
Propulsionssystemet utgjordes av
gasturbiner och propellrar, placerade i nederdelen av de två aktra stöttorna.
I början av 60-talet projekterade
och byggde Boeing Co också några
provbåtar i mindre storlek för experimentering med superkaviterade
bärplan för höga farter respektive
för prov med vattenstråldrift
1962 beslutades om konstruktion
av den än i dag största bärplanbåten AGEH-1 (Auxiliary General
Experimental Hydrofoil) Plainview
på 320 ton och en fart av 50 knop.
Fartyget, som byggdes av Grumman
Aircraft Corp. avsågs främst för utvärdering i ubåtsjakt till havs. Raden av experiment- eller prototypfarkoster, som kom fram under 60talet, avslutades med att Grumman
och Boeing Co kontrakterades för
framtagning av var sitt projekt på

en bärplankanonbåt utifrån en given
målsättning. De båda företagen valde olika lösningar för att uppfylla
kravspecifikationen såväl avseende
bärplanarrangemang som propulsion. 1968 levererades PGH-1 Fiagsta/f (Patrol Gunboat Hydrofoil)
från Grumman och PGH-2 Tucumcari från Boeing. Båda båtarna utrustades med dubbla gasturbiner
men fick olika propulsionssystem.
Flagstaff har superkaviterande propellrar placerade vid det aktra bärplanet och Tucumcari vattenstråldrift Även bärplanen utfördes med
olika arrangemang. Flagstaff har
planen i s k konventionell eller
flygplankonfigu ration, d v s dubbla
plan förut och enkelt plan akter
med viktsfördelningen 70 /30. Tu-

cumcari fick omvänt arrangemang

s k Canard-konfiguration med viktsfördelning 29/71. Dessa två prototyper underkastades omfattande operativ utprovning i Pacific Fleet. De
goda erfarenheterna härifrån torde
ha varit avgörande för den fortsättning av det amerikanska bärplanbåtprogrammet som vi i dag kan
följa.
Steget över från den dittillsvarande experiment- och prototypverksamheten till mer målinriktad anskaffning togs i början av 70-talet,
i och med det principbeslut om gemensam utveckling av en robotbestyckad bärplanbåt i 230-tons-klassen, som togs mellan Nato-länderna
USA, Västtyskland och Italien. Båttypen avsågs främst utnyttjas som

Figur J. Italiensk bärplanbåt "Sparviero" (P 420}, c:a 65 ton.
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patrull- och eskortfartyg i Medelhavet. USA åtog sig att konstruera
prototypfartyget och bygga de två
första enheterna, medan de andra
länderna skulle bygga en båt vardera i ett första skede. Italien bröt
sig tidigt ut ur samarbetet och valde att licensbygga en mindre bärplanbåt i 65 tons storlek, i princip
en modifierad Tucumcari. Den första enheten i en serie på sex båtar
har redan levererats till italienska
flottan. (Fig 1).
Ä ven Västtyskland förefaller tveka att fullgöra sin del av programmet.

Den amerikanska prototypbåten
med typnamnet PHM l Pegasus levererades 1975 till U . S. Navy av
Boeing Co. (Fig 2). Farkosten är
på 235 ton och gör en fart av upp
mot 50 knop. Beslut om byggnad av
ytterligare 6 enheter har nyligen
fattats.

*

Även om bärplanbåtutvecklingen
1 USA helt dominerats av den militära inriktningen, har vissa båttyper för civila ändamål också tagits
fram. Någon större marknad har
bärplanbåtarna dock inte hittills er-

Figur 2. Amerikansk bärplanbåt, typ "Pegasus" (PHMI), c:a 235 ton.
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övrat i USA. Ett försök till inbrytning på detta område har dock
gjorts av Boeing med passagerarbåten typ "Jet-Foil" på 110 ton med
en kapacitet på 250 passagerare och
en fart av över 40 knop. (Fig 3).
Båtar av denna typ uppehåller sedan 1976 trafik i Hongkongregionen
och mellan öar i Hawai, där de visat sig mycket konkurenskraftiga.
Ä ven denna båttyp bygger på Boeings konstruktionsprincip.

*
Det land där bärplanbåtarna fått
den största spridningen är Sovjetunionen. Utvecklingen tog fart i slutet av 50-talet och den första större
passagerarbåten med typbeteckningen Raketa sattes i trafik 1957. Den

var på 27 ton , en fart av 40 knop
och en passagerarkapacitet på 66
passagerare.
De ryska bärplanbåtarna har genomgående byggts med ett speciellt
utformat bärplansystem med helt
nedsänkta men extremt grundgående plan . Detta system är anpassat
för gång i insjöar och floder där
ringa sjögång kan förväntas och litet djupgående är en förutsättning.
Ett mycket stort antal bärplanbåtar
av olika typer med detta system har
genom åren byggts i Sovjetunionen .
För utsjötrafik har även framtagits
vissa typer, vilka utrustats med bärplansystem med helt nedsänkta automatiskt kontrollerade plan. Dessa
båtar utgör dock enstaka undantag
från de förutnämnda typerna. Fartprestanda med det ryska bärplansys-

Figur 3. Bärplanbåt för passagerare typ Boeing "Jet-Foil", c:a 110 ton.
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temet är likvärdiga med Supramars
system, d v s 35-43 knop beroende
på vilka propulsionsalternativ som
används. Dieselmotor och propellerdrift är den vanligaste kombinationen, men gasturbin och vattenstråldrift förekommer.
På den militära sidan har hittills
endast ett fåtal prototypbåtar byggts.
Ett ökat intresse för bärplanbåtar
kan dock förmärkas i Sovjetunionen
och en båttyp i 200-klassen benämnd
Tarakan med helt nedsänkta automatiskt kontrollerade förliga bärplan har framtagits.

*
Andra länder där tillverkning av
bärplanbåtar sker är främst Italien,
Japan och Canada. Några särpräglade konstruktioner har inte presterats, utan båttyperna bygger huvudsakligen på Supramars bärplansystem. Ett intressant undantag utgör den i Canada utvecklade bärplanbåten Bras d'Or på 200 tons deplacement och 60 knops fart. Denna prototyp, som tagits fram för
utprovning i ubåtsjaktuppgifter till
havs, har inte fått någon efterföljd,
troligen på grund av de mycket höga kostnaderna för det valda bärplansystemet.
Bärplansystem
Av föregående översikt framgår att
tre huvudutföranden på bärplansystem dominerar på dagens generation
båtar
ytskärande plan (Supramar), helt nedsänkta fällbara plan
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med automatisk kontroll samt helt
nedsänkta fasta p.ian (rysk modell).

*
Det y t s k ä r a n d e (V-formade)
bä rpla nsyst em et
erfordrar ingen attitydkontroll utan
ger genom sin form en självstabilisering av båten. Ju högre fart desto
högre reser sig planet ur vattnet och
vid krängning ökar den våta ytan
på lågsidan, vilket ger en upprätande kraft. Vid gång i sjö orsakar
varje våg en lyftimpuls via planen
och åstadkommer därmed en hävningsrörelse på båten, som dock blir
något dämpad i förhållande till
motsvarande effekt på ett deplacerande skrov. Kännetecknande för
det ytskärande bärplansystemet är
alltså enkelhet i konstruktionen,
självstabilisering och högfartegenskaper i lugnt vatten. Till nackdelarna hör stort djupgående (stillaliggande) och en viss känslighet för
sjögång. Systemet har mest kommit
att appliceras på båtar som skall
operera i relativt moderat sjö och
där låg kostnad är en väsentlig faktor.
Sup ramars
bärplanarrangemang
bestod ursprungligen av V-formade
plan såväl för som akter, varav dock
det aktra endast till viss del var
ytskärande. Olika konstruktiva förändringar har efterhand införts och
den största båttypel) PT 150 har t ex
helt nedsänkt bärplan akter. stabiliseringsegenskaperna har samtidigt
förbättrats genom att de aktra pla-

nen försetts med ett system för ventilering av profilen. Härigenom kan
lyftkraften varieras och båtens
rörelser i sjön dämpas. Principen
som varit känd i många år går ut på
att luft ledes genom profilen och
släppes ut genom hål antingen på
ovansidan eller undersidan. Vid luftutsläpp på ovansidan minskas lyftkraften medan den ökar om luften
ledes ut på undersidan.
Ä ven om relativt stor lyftkraftvariation kan åstadkommas på planet
med detta system blir den totala stabiliseringseffekten på båten förhållandevis ringa.
En annan lösning för att förbättra stabiliseringen för ytskärande
bärplan har utvecklats av det italienska varvet Cantieri Navaltecnica.
På ett nytt projekt benämnt Mafius

600 har bärplanen försetts med ställ-

bara klaffar, som manövreras av ett
särskilt nivåkontrollsystem. Detta
består av rörelseavkännande instrument (vertikalgyros och accelerometrar) och en central dator som
formar en artificiell horisont, vilken
transformeras till reglerimpulser till
klaffarna. Enligt utförda praktiska
prov har förbättringar avseende
rullning och stampning på ca 500 o/o
uppnåtts med detta system.

*
Till skillnad från ytskärande plan
påverkas inte de h e l t n e d s ä n kt a p l a n e n av vågrörelserna vid
våglängd < fartygslängden genom
att ingen del av planen går ovan vat-
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Figur 4. Signifikant våghöjd vid drift utan inskränkning (Atlanten).
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sar också den markanta överlägsenheten hos bärplanbåtar med helt
nedsänkta plan.
Till nackdelarna med helt nedsänkta bärplan hör främst att transmissionssystemet vid propellerdrift,
i kombination med fällbara stöttor,
blir mycket komplicerat. Detta ställer ökade krav på underhåll och innebär ökad vikt samt höga kostnader. Vid propulsion genom vattenstråldrift blir transmissionsproblemet givetvis väsentligt förenklat.

tenytan - utom vid "broaching",
d v s när planen skär ur en våg. Vid
rullning och stampning erhålls följaktligen ingen automatisk upprätande kraft, varför en särskild nivåkontrollfunktion erfordras. Med de
avancerade kontrollsystem, som utvecklats för dagens generation bärplanbåtar, har utomordentliga prestanda beträffande stabilitet och rnanäveregenskaper uppnåtts.
A v figur (4) framgår skillnaden
mellan ytskärande bärplan och helt
nedsäkta plan uttryckt i signifikanta
våghöjder för obegränsad operation
av respektive bärplanbåttyp.

*

En jämförelse av vertikalaccelerationerna för olika farkosttyper enligt nedanstående diagram (Fig 5) vi-
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Boeings principiella lösning av
bärplansystem med propulsion som
valts av U. S. Navy för Pegasusserien kan nog anses vara det pres-

tandamässigt bästa systemet. En bebetydelsefull del i detta system är
nivåreglerutrustningen, varför det
kan vara motiverat att något närmare beskriva denna.
Arrangemanget framgår av nedanstående schematiska figur (6).
Från sensorer bestående av accelerometrar och gyros placerade för
och akter går elektriska signaler till
en central dator. I denna bearbetas
signalerna och omvandlas till utgående styrsignaler som efter förstärkning ger impulser till det hydrauliska reglersystem som påverkar
bärplanens nivåklaffar. I stäven är
en ultraljudsändare och mottagare
placerad, vilken avger frekventa signaler som reflekteras mot vattenytan och efter omvandling likaledes

matas in i datorn. Höjdsensorn har
till uppgift att hålla båten på förutbestämd "flyghöjd" medan de övriga sensorerna påverkar båtens vertikal-, krängnings- och girrörelser.

*
Det r y s k a b ä r p l a n s y s t em e t med helt nedsänkta fasta bärplan har utvecklats av dr Alexeyev i
slutet på 1950-talet. Systemet bygger
på det speciella förhållandet att
tryckdifferensen i vattnet är störst
i ett skikt nära vattenytan och att
lyftkraften minskar väsentligt när
bärplanet närmar sig denna. Bärplanen har en extremt bred profil och
är placerad i dubbelarrangemang.
Det undre bärande planet befinner
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Figur 6. Boeing Jet-Foil/ PHM. Kontrollsystem.
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sig under fart ca en kordbredd under vattenytan. Det övre reservplanet svarar endast för långskeppsstabiliteten samt för extra lyftkraft vid
"take-off". Det ringa djupgåendet i
kombination med korta stöttor och
sålunda liten frigångshöjd för skrovet, gör systemet väl anpassat till
grunda vatten samt flod- och insjötrafik. Den principiella utformningen av detta bärplansystem har bibehållits i huvudsak oförändrat även
på modernare båtar.

*
A v väsentlig betydelse för bärplanbåtarnas prestanda är också utformningen av själva b ä r p l a np r o f i l e r n a. För att farter över
ca 50 knop skall kunna uppnås
krävs att kavitationsprobleme t kan
lösas. Man har alltså ställts inför
samma svårigheter som gäller propellrar vid höga varvtal, d v s verkningsgradnedsättnin g, erosion i materialet samt hög ljudnivå. Olika lösningar har framkommit varav förutom superkaviterande profiler också s k ventilerade profiler prövats.
Följande figur (7) visar den principiella utformningen av de olika profiltyperna.
Med en testbåt försedd med ventilerad bladsektion har farter omkring 80 knop uppnåtts. Även superkaviterande profiler möjliggör farter av denna storleksordning, men
många problem har ännu inte fått
en tillfredsställande lösning. Ett
exempel på detta är svårigheten att
34

Profil utan kavitation
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Figur 7. Bärplanprofiler.

erhålla tillräcklig lyftkraft i "takeoff" -fart respektive i övergången
mellan underkaviterande och överkaviterande zoner. Ett stort forsknings- och utvecklingsarbete läggs
ner på detta område, främst i USA.

*
En viktig konstruktionsdetalj för
såväl plan som stöttor, speciellt vid
arrangemang med helt nedsänkta
plan, är hållfastheten med hänsyn
till påkänningar vid grundstötning
och kollision med flytande föremål
i vattnet. Själva bärplanen och stöttorna har på nyare båttyper konstruerats med tillfredsställande styrka
bl a genom användande av höghållfasta rostfria stål. Den kritiska
punkten har i stället överförts till
stöttornas infästning i skrovet. För
att eliminera risken för skrovskador
har man på exempelvis Jet - Foil
konstruerat stöttorna med en brottzon som är vekare än övriga delar.

Skrovutformning
De första bärplanbåtarnas skrov utformades enligt samma principer
som tillämpats på sjöflygplan, d v s
som planerade skrov med steg. Denna konstruktion visade sig snart
olämplig med hänsyn till de hydradynamiska krav som måste ställas
på skrovet vid deplacerande gång
och vid exempelvis "kraschlandning". Även de olika bärplanarrangemangen har i hög grad påverkat
skrovformerna. Detta förhållande
och avsaknaden av enhetliga konstruktionskriterier har lett till att man
hos dagens generation bärplanbåtar
finner ungefär lika många utföranden som det finns båttyper.
U n der senare år har emellertid
teoretiska och experimentella studier inriktats mot sådana grundläggande kriterier. Stor vikt har därvid
lagts vid goda sjöegenskaper då i
många sammanhang hög fart i deplacerade läge är önskvärd. Skrovet
måste också tåla de sjöslag som kan
uppstå när båten framförs deplacerande med bärplanen nedfällda och
med nivåreglersystemet inkopplat.
(De sistnämnda kraven gäller givetvis endast båtar med helt nedsänkta
bärplansystem.) Pegasus utgör ett
bra exempel på ett speciellt anpassat skrov med skarp V-form i stäven
samt resten av farkostbotten svagt
V-formad. Passagerarbåten Jet-Foil
representerar med sin relativt plana
botten en skrovform, där hänsyn
främst tagits till lågt "take-off"motstånd.

*

S k r o v v i k t e n är en kritisk
faktor för bärplanbåten, vilket haft
till följd att en kombination av flygplantekniska och skeppstekniska
konstruktionsprincip er i stor utsträckning kommit att tillämpas.
Lättmetall är det dominerande materialet i såväl skrov som överbyggnader.
En fråga som ofta uppkommer i
samband med bedömningen av den
framtida utvecklingen av bärplanbåtar är hur stora dessa kan göras. Något definitivt svar på denna fråga
kan väl inte ges, men vissa begränsningar är givna. Vid ökad storlek
av farkosten ökar vikten med kuben på längdskalan, medan lyftkraften från bärplanen - om dessa behålles i konstant proportion till farkoststorleken - endast ökar med
kvadraten på längdskalan. Antingen
måste bärplanens area ökas eller
också måste farten stegras för att
lyftkraften, som varierar med kvadraten på farten, skall öka. Vissa
experter har bedömt att den praktiska storleksgränsen ligger på ca
3 000 ton om farten är 100 knop.

Propulsionssystem
Den helt dominerande kraftkällan
på bärplanbåtar med maxfart under
40 knop är dieselmotorn. Normalt
utnyttjas samma propulsionssystem
för såväl högfart som lågfart och
manöver.
Högre fartprestanda har möjliggjorts ge·nom utvecklingen av marina gasturbiner, där höga effekter
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kombinerats med kompakt utförande och låg vikt. Gasturbindrift har
i princip blivit den enda lämpliga
lösningen för snabba bärplanbåtar
med helt nedsänkta plan. För rnanäverändamål har dessa båtar ett separat propulsionssystem, där kraftkällan oftast är en dieselmotor.
Bärplanbåtarnas propulsionssystem
måste dimensioneras och avpassas
till de två olika driftbetingelser som
råder vid deplacerande gång upp till
"take-off" -fart respektive vid maxfart på bärplanen. Motståndskurvan
har en mycket markant diskontinuitet vid denna övergång mellan deplacerande läge och bärplanläget,
som motsvarar ett effektuttag på
motorerna av samma storlek som
vid max-fart men vid helt olika farter. Detta ställer speciella krav på
bl a propellerkonstruktionen. Båtar
med ytskärande bärplan har ett re-

lativt okomplicerat propulsionsarrangemang, vanligtvis med en rak
axelledning som dock får en ganska
stor lutning med åtföljande något
försämrad propellerverkningsgrad.
Vid helt nedsänkta bärplan och
propellerdrift blir transmissionssystemet väsentligt mer komplicerat.
Ett talande exempel på detta utgör
den tidigare nämnda amerikanska
High Point med dubbla propellrar
på vardera av de två aktra uppdragbara stöttorna.
En väsentligt enklare lösning av
propulsionen är vattenstråldriften
som införts i senare båttyper med
höga fartprestanda. Den sämre verkningsgraden för vattenstrålaggregat
i förhållande till propellerdrift speciellt vid lägre farter uppvägs av
vinsten med förenklat transmissionssystem och därmed ökad driftsäkerhet och minskat underhåll.

Denna pionjärinsats utgör också inledningen på en intensiv satsning på
svävarutveckling i Storbritannien,
vilken givit landet en ledande ställning inom detta område.
SRN l följdes under en 4-årsperiod
i början av 1960-talet av ett antal
experimentfarkoster på vilka man
främst provade ut förbättrade kjolsystem. Som exempel på den snabba
utvecklingstakten kan nämnas att
SRN l lyckades uppnå en fart av 12
knop medan SRN3 fyra år senare
presterade en toppfart på 74 knop.
Redan från början understöddes industrins satsning på svävarområdet
av de statliga myndigheterna i England bl a genom det 1960 bildade
Hovercraft Development Ltd. Ä ven
från militär sida var intresset stort

för att utvärdera svävarnas potentiella möjligheter inom såväl marinen som armen. En gemensam organisation benämnd Interservice
Hovercraft Unit (IHU) bildades i
början av 60-talet för den militära
utprovningen. Denna organisation
är ännu verksam, men endast för
marina uppgifter.
Bland tillverkarna har Westland
Aircraft Ltd genom det helägda British Corporation, bildat 1966, varit
den helt dominerande industrin. Företaget har från 1964-1969 tagit
fram en hel familj svävare med i
princip samma grundkonstruktion
från SRN5 på 6,5 ton till SRN4 på
190 ton. SRN6 (10 ton) är den svävare som tillverkats i utan jämförelse störst antal av alla svävare och

SVÄVARE
Bakgrund och utvecklingssteg
Iden att utnyttja markeffekten eller
luftkuddeprincipen för att minska
friktionen mot underlaget är egentligen mycket gammal. Två svenska namn figurerar i detta sammanhang - Emanuel Swedenborg 1716
med en handdriven luftkuddeplattform och Gustav de Laval som 1882
utförde experiment med luftsmörjning av ett båtskrov. Frånsett dessa
tidiga insatser är det inte förrän en
bit in på 1900-talet som man noterar
en viss omfattning på tillämpning36

arna av luftkuddeprincipen. Det var
dock endast fråga om enstaka experiment vilka inte ledde till någon
fortsättning.
Den moderna utvecklingen kan
sägas börja med Christopher Cockereli som 1955 sökte patent på den
periferiella jetstråleprincipen, d v s
uppbyggnad av en luftkudde under
en farkost medelst jetutblåsning av
luft runt periferin. Cockerelis experimentfarkost SRN l på ca 4 ton
byggd vid Saunders Roe Ltd demonstrerades första gången 1959.

Figur 8. Brittisk svävare, BH7, under sverigebesök. C:a 50 ton.

37

har fäet en mycket bred spridning
världen över.
BH7 på 50 ton är den första renodlade militära svävaren som byggts
av BHC. (Fig 8). Den har sålts till
Iran i ett antal exemplar och har i
IHU regi undergått mycket omfattande prov bl a vinterförsök i Sverige1972. Under de senaste två åren
har BH7 testats för minsvepningsuppgifter där amfibiesvävarens egenskaper visat sig speciellt värdefulla.
Svävaren uppfyller mycket höga
krav på minskydd samt är förhållandevis okänslig för undervattensdetonationer. IHU har också genomfört minsvepningsprov med en
inhyrd SRN4 med, enligt uppgift,
goda resultat.
Från 1969 har egentligen inga helt
svävarkonstruktioner tagits
nya
fram av British Hovercraft Corp.,
även om ett flertal olika projekt
över bl a militära attacksvävare med
robotbestyckning presenterats. Utvecklingen har i stället begränsats
till ändring av befintliga konstruktioner, huvudsakligen i form av förlängning av skroven. Sålunda förekommer SRN6 i fyra olika versioner med storlekar från 10 ton till
15 ton och SRN4 i tre, varav den
största har en vikt på 268 ton och
en kapacitet på 400 passagerare
(mot grundversionens 190 ton, 250
passagerare).
Som enda skeppsbyggnadsindustri
i England har Vosper Thornycroft
också svävare på sitt tillverkningsprogram, om än i begränsad omfattning. Sedan 1965 har förteaget ut38

vecklat och byggt en speciell svävartyp med vattenpropellrar för framdriften. Svävaren, som har typbeteckningen VT l, har två kölar mitt
under skrovet på vilka propellrarna
är monterade. Kjolsystemet utgöres
av flexibla gummikjolar runt hela
farkosten. Fördelarna med detta arrangemang ligger främst i bättre rnanäveregenskaper och tystare gång.
Till nackdelarna hör att amfibieegenskaperna bortfallit och att svävaren kräver speciella landningsplatser. Svävartypen har endast tillverkats i ett fåtal exemplar. Med utgångpunkt från VT l har Vosper
konstruerat och byggt en större militär amfibiesvävare, VT2, på 100 ton, avsedd för underhålls- och
trupptransporter. (Fig 9). Som framgår av figuren har svävaren ett ganska okonventionellt propulsionsarrangemang med snedställda dysförsedda luftpropellrar.

Medan utvecklingen av svävare i
England huvudsakligen skett på det
civila området är det i USA den militära sektorn som helt dominerat.
satsningen på svävarfarkoster intensifierades i USA 1969 genom det
program för proj ektering av Surface
Effect Ships (SES), som startades av
U . S. Navy inom en särskilt bildad
organisation benämnd "Jo in t Surface Effect Ships Program Office"
(JSESPO). Detta program siktade
mot konstruktion och tillverkning
av SES på flera tusen ton och en
fart av 80-100 knop. Som en första
etapp i detta program beställdes två
provsvävare vid Aerojet Corp. och
Bell Aerospace Comp. (SES JOOA
resp SES lOOB). Farkosterna som levererades till U.S. Navy 1974 efter
ca 2 års utprovning är båda av sidokölsvävartyp på 100 tons vikt. (Fig
10 och 11).
SES JOOA har vattenstråldrift och
SES JOOB vattenpropellerdrift (su-

perkaviterande halvnedsänkta propellrar). Resultaten från utprovningen av dessa prototyper har uppenbarligen varit så positiva att man
besluta t om projektering av en prototyp till en 2 000 tons SES.
Parallellt med utvecklingen av
SES satsar USA även på ett utvecklingsprogram för amfibiesvävare som
landstigningsfarkoster. Inom ramen
för detta program har Aerojet och
Bell konstruerat och byggt två prototypfarkoster Jeff (A) och Jeff (B)
på 150 tons vikt , med fartprestanda
på 50 knop. De två prototyperna
har erhållit olika framdrivningsarrangemang. Jeff (A) har fyra dyspropellrar i vridbara pyloner och
Jeff (B) två fasta dyspropellrar.
Ett tredje forskningsprogram är
inriktat på svävare för operationer i
arktisk miljö benämnt "Arctic Surface Effect Vehicle (SEV) Program" . N ågra konkreta projekt föreligger ännu inte.

*
Även beträffande utvecklingen av
s i d o k ö l s v ä v a r e, d v s svävare
med luftkudden innesluten av de
fasta neddragna skrovsidorna och
flexibla kjolar för och akter, har
England varit föregångsland. Den
ledande tillverkaren är Hovermarine
Transport Ltd. Hittills har tillverkningen endast omfattat passagerarsvävare av en mindre typ HM2 (för
65 passagerare), men ett projekt på
en större militär version är framtaget.

Figur 9. Brittisk amfibiesvävare, VT2 , c:a JOO ton.
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I Fran:,rike har utveckling av
svävare pågått sedan 1965, då en
man vid namn Bertin konstruerade
och utexperimenterade ett speciellt
kjolsystem av multicelltyp (beskrivs
närmare i följande avsnitt). Två svävare med detta kjolsystem har byggts
av företaget SEDAM och går sedan

1970 i passagerartrafik vid franska
medelhavskusten. Dessa svävare
med typbeteckningen NJOO är på 27
ton och har en passagerarkapacitet
på 120 personer.
En större typ med beteckningen
N500 på 240 ton för passagerar- och
biltransporter har färdigställts och

Figur JO. Amerikansk svävare typ SES-JOOA, c:a JOO ton.

avses i år sättas i trafik över Engelska kanalen. (Fig 12).

*
Intresset i Sovjetunionen för svävare har varit relativt ringa, att döma av den begränsade produktionen
av dessa farkoster. För passagerartrafik på floder och sjöar har sedan
början av 1970-talet olika typer av
sidakölsvävare i s torlekar 15- 30
ton framtagits. N ågra prototyper av
militära svävare av amfibietyp har
framtagits, varav den största med
Nato-benämningen A!ST är på ca
200 ton. Även på det militära området förefaller satsningen på dessa
farkoster vara begränsad.

*
I Canada har amfibiesvävare fått
en speciell roll, förutom som transportmedel, även som isbrytare. sedan flera år har studier och experi-

ment med svävare för brytning av is
genomförts och resultaten har visat
sig oväntat goda. Prov i större skala
har gjorts i Coast Guards regi med
en svävare av typ Voyageur på 40
ton samt med en lastsvävare typ
ACT-JOO på 250 ton. Nedanstående
fig (13) visar brytning av 56 cm tjock
is med ACT-JOO.
Isbrytningsegenskaperna har visat
sig bättre än vad man kan räkna
med i förhållande till svävarens vikt
och kuddtryck. Denna metod anses
med fördel kunna användas vid
snabb isbrytning av stora arealer
exempelvis hamnområden samt även
grunda vatten där vanliga isbrytare
ej kan operera.

Kjolsystem
Kjolsystemets utformning är för
svävarens egenskaper av fundamental betydelse och inverkar i hög
grad på motståndet mot underlaget,
d v s på fart och effektbehov samt
på sjöegenskaper och stabilitet.
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Figur II. Amerikansk svävare typ SES-JOOB , c:a JOO ton.
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Figur 12. Fransk svävare typ Naviplane N500, 240 ton.
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Figur 13. Kanadensisk svävare typ ACTJOO, c:a 250 ton, vid brytning av 56 cm
tjock is.

Mot bakgrund av alla de krav
som måste ställas på kjolarnas funktion är det naturligt att mycket omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser gjorts på detta område.
En mångfald olika lösningar har tagits fram och prövats. Hittills har i
princip tre grundkonfigurationer utkristalliserats. De olika principlösningarna framgår av nedanstående
figur (14).
Figur 14 a visar den konstruktion
med delat kjolsystem - en sluten
överkjol (bag) och undre kjolsegment (fingrar) - som år 1966 introducerades av BHC på SRN5.
Denna lösning visade många fördelar bl a i form av lågt vattenmot-
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stånd och förenklat underhåll genom utbytbarhet av fingerelementen. Med vissa modifieringar har
konstruktionen blivit den i dag helt
dominerande och utnyttjas förutom
på samtliga BHC:s svävare även på
de ameriaknska (Bells). Genom den
breda tillämpningen har också det
mest omfattande datamaterial, som
f n finns över amfibiesvävares egenskaper och prestanda, baserats på
nämnda kjolsystem. Utvecklingen
har gått mot successivt ökad fingerhöjd från 30 % av totala kjolhöjden
till i dag vanligtvis 50 % höjd. Denna fördelning har bedömts optimal
med hänsyn till dynamiskt motstånd
i sjö samt kravet på stadga och vibrationssäkerhet hos fingrarna. Prov
med ännu större fingerhöjd, upp till
73 %, har gjorts på bl a BH7, varför en fortsättning av trenden kanske kan förväntas. Förutom ändringar avseende fingrarnas utformning
har även överkjolen varit föremål
för successiva förbättringar. För att
eliminera de svängningstendenser
som i vissa belastningsfall uppkommer i kjolsystemet har överkjolen
delats med en längsgående inre vägg,
samtidigt som kjolinfästningen höjts.
(Se fig 14 b). En svaghet i kjolsystem med relativt höga fingersegment
är att risken för "plow-in" blir stor,
d v s att svävaren hastigt bromsas in
på grund av ökning i friktionen mot
stävkjolen vid doppning av stäven
exempel i grov sjö. Denna friktionsökning accelereras med ökad trimändring och kan i extrema fall leda
till att svävaren slår runt, vilket har

Overkjol

(bag)

~Fingoroogmont
a) och b)

BHC kjolkonstr

öppen
överkjol

c) HDL kjolkonstr

cellkjol
d) Bwrtin kjolkonstr

Figur 14. Kjolsystem .
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inträffat. Denna svaghet har bemästrats genom olika konstruktiva
förbättringar bl a ökning av stävkjolens styvhet samt ararngemang för
effektivare långskeppsstabilisering.
Ett exempel på sådant arrangemang
framgår av nedanstående figur (15)
visa de stabiliseringskjolarna på BH7.
Det senaste utvecklingssteget på
BHC's kjolsystem är s k "tapered
skirt", d v s kjolen har successivt
minskande höjd räknat från stäven.
Denna modifiering har införts på
SRN6 Mk6 och SRN4 Mk2. Höjdskillnaden mellan för och akter är

Figur 15. Kjolstabiliseringssys tern , BH7.
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på SRN4 ca 2 l /2 ft. Med detta utförande har vunnits förbättrade sjöegenskaper, lägre vertikalaccelerationer och reducerat vågmotstånd.
(Fig 16).
Samtidigt med insatserna på kjolutformningen har omfattande arbete lagts ner på m a t e r i a l u tv e c k l i n g e n. Fingrarna utsätts
för mycket stora påfrestningar i
form av vibrationer som kan leda
till utmattning och vanligtvis delaminering av materialet. Nötningspåkänningarna är givetvis också
höga mot fast underlag. Mycket hö-

ga krav ställs följaktligen på materialet som skall vara både flexibelt
och lätt för att nå minsta friktion
mot underlaget, men samtidigt ge
god avtätning för luftkudden och
ha god hållfasthet. Det material som
är vanligast på dagens svävare är
uppbyggt av en nylon- eller terylenväv som kärnmaterial och naturgummi eller neopren som ytbeläggning. Materialtjockleken varierar
mellan olika farkoststo rlekar och är
olika i överkjol och fin gersegment.
Den sammanlagda kjolvikten är för
SRN4 ca 10 % och för SR N6 15 %
av den totala skrovvikten. ö verkjolarna utsätts av naturliga skäl för
väsentligt mindre påkänningar än
fingrarna och har följ aktligen större
livslängd än fingersegmenten. Med
de nya materialen har f n uppnåtts
en medellivslängd fö r fingrarna på
mellan 300 och 600 timmar beroen-

de på placeringen. Förslitningen är
väsentligt högre på aktersta fingerelementen än i stäven och utefter
sidorna.

*
Det andra principiella utförandet
på kjolsystemet (enligt fig 14 c) har
utvecklats av Hovercraft Development Ltd och har framförallt använts av Vasper Thornycroft. Denna konstruktion är något enklare än
den föregående , bl a genom att
överkjolen är öppen och i sin underkant övergår direkt i fingersegmenten. För att undvika att de aktra
fingrarna skopar vatten, har dessa
dubblerats så att de bildar · slutna
koner. Materialet i Vospers kjolsystem är tunnare och därmed flexiblare än BHC:s vilket innebär sämre
liv- och draghållfasthet men ger
mindre friktionsmotstånd.

Figur 16. Brittisk svävare typ SR N 4, 190 ton, m ed "tapered skirt".
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Det typ;ska franska kjolsystemet
(Fig 14 d) representerar en helt annorlunda lösning på luftkuddens inneslutning. Det består av 6-8 cylindriska kjolceller som i sin tur omgives av en ytterkjol runt hela svävarens periferi. Luften från fläktarna ledes in i cellerna och genom det
dubbla kjolsystemet erhålles en mycket god avtätning av luftkudden.
Systemet medför också en ökad säkerhet vid skador på kjolarna. Huruvida det franska systemet även ger
bättre fart- och sjöegenskaper har
inte kunnat utläsas av tillgängliga
uppgifter.

Skrov
Genom att det från begynnelsen var
flygplantillverkare som tog upp produktionen av svävare, föll det sig
naturligt att flygplantekniken också
kom att utnyttjas vid konstruktion
av svävare. Detta gäller framförallt
luftpropellerdriften
men
också
skrovuppbyggnaden, alltifrån val av
byggnadsmaterial
till fackverkskonstruktionen av bärande delar.
Svävaren skiljer sig dock väsentligt
från flygplanet ifråga om krav på
låg skrovvikt i kombination med
stor hållfasthet mot påfrestningar i
sjögång. Som i så många andra sammanhang inom svävarområdet, var
det England som blev föregångsland, med utarbetande av konstruktionsnormer. 1962 utgavs "British
Civil Air Cushion Vehicles Safety
Requirements"
(BCACVSR)
av
"British Air Re gistration Board",
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vilka med olika modifieringar är gällande än idag och ännu så länge är
de enda officiella byggnadsregler
som finns.
Några väsentliga principiella ändringar i skrovkonstruktionen har
inte skett genom åren, förutom sådana som betingats av utvecklingen
av kjolsystemen och förbättring av
fläktoch
propulsionssystemen.
skrovens yttre form har successivt
anpassats till krav på minsta aerodynamiska motstånd. Med de successivt ökade fartprestanda som dagens svävare har, ställs allt större
krav på skrovens hållfasthet i första
hand mot sjöslag. Detta har mötts
genom bl a användande av högvärdiga aluminiumlegeringar och uppbyggnad av bärande strukturer med
honycomb-paneler. skrovvikten för
en modern svävare ligger mellan 23
och 25 % av totalvikten. Förutom
lättmetall, som är det dominerande
byggnadsmaterialet, har i ökad utsträckning glasfiberarmerad plast
kommit till användning såväl i delar som är utsatta för stora påkänningar, exvis stävsektioner, som i
överbyggnader.
Korrosionsbeständighet och relativt goda reparationsmöjligheter talar också för en ökad
användning av glasfibermaterial
framtida svävare.

Propulsionssystem
Svävarnas framdriftssystem har utvecklats efter olika linjer beroende
på huvudtyp av farkostutförande,
amfibiesvävare, resp sidokölsvävare.

Amfibiesvävarnas propulsionssystem består normalt av kombinationen gasturbiner och luftpropellrar i
olika arrangemang. På sidakölsvävarna förekommer betydligt flera alternativa lösningar med dieselmotorer som en vanlig kraftkälla och olika propulsarer såsom vattenpropellrar och stråldriftaggregat.
Att gasturbinen har blivit dominerande på amfibiesvävare är en naturlig följd av bl a de speciella kraven på låg systemvikt och de relativt begränsade kraven på aktionstid för dagens svävare som normalt
ej överskrider ett par timmar (militära svävare undantagna).
De propellerkonstruktioner som
ursprungligen användes var konventionella flygplanpropellrar. Verkningsgraden för dessa propellrar var
givetvis mindre god, med hänsyn till
placering på svävaren och till dennas relativt låga fart. Särskilda propellerkonstruktioner har på senare
år tagits fram, med bl. a. ökade propellerdiametrar, men också med väsentligt bredare bladsektioner. En
ökning av dragkraften med över 5
% har härigenom kunnat uppnås.
En avsevärd nackdel med luftpropellerdrift är den höga ljudnivån
som orsakas av höga bladspetshastigheter, stundtals överskridande ljudhastigheten. Genom den ovan nämnda bladareaökningen har propellervarvtalet kunnat minskas med åtföljande minskning av ljudnivån. En
annan metod är att omge propellern
med en dysa i kombination med ökning av bladantalet Denna lösning

har bl a valts av Vosper på dess senaste militära svävare VT2 (Fig 9).
En sänkning av ljudnivån med ca
10 dB har därigenom kunnat uppnås.
Utvecklingen på luftpropellersidan har inte bara omfattat den
konstruktiva utformningen. Även på
materialsidan har väsentliga förbättringar skett. Förutom att man strävat efter att åstadkomma låg propellervikt har man ställts inför krav
på hög hållfasthet och hög erosionsresistens. Som exempel på en modern
propellerkonstruktion
kan
nämnas BH7:s propellrar som byggts
upp av glasfiberarmerad plast med
en porös plastkärna och kantförstärkningar av tunn nickelplåt En
fortsatt utveckling mot mer avancerade material exempelvis kompositmaterial kan förväntas.

SAMMANFATTNING
På bärplanbåtsområdet förefaller
det som om de ylskärande bärplansystemen har nått ett utvecklingsstadium där tekniska förbättringar
av relativt begränsad omfattning kan
förväntas. Man kan räkna med att
båtar med detta bärplansystem får
en ökad spridning för civila passagerartransporter. För marinmilitära
uppgifter lär båttypen inte ha förutsättningar att slå igenom.
Båttyper med helt nedsänkta bärplan med automatisk nivåkontroll
bedöms ha betydligt bättre utvecklingsmöjligheter. Genom de studieoch forskningsinsatser som bedrivs
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avseende ..;.en konstruktiva utformningen av bärplan och propulsionssystem kan bl a ökade fartprestanda komma att uppnås. A v stor betydelse för den fortsatta utvecklingen och accepterandet av denna båttyp för militära uppgifter blir säkerligen driftserfarenheterna från den
amerikanska Pegasus-serien. En förutsättning för ett militärt genombrott torde dock vara att de f n relativt höga anskaffningskostnaderna för denna båtversion jämfört med
konventionella fartyg, kan minskas.
Den senare faktorn har än större
betydelse för bärplanbåtens möjligheter att konkurrera på den civila
sektorn.

*
Beträffande svävare kan konstateras att en viss stagnation i utvecklingen har skett främst i Storbritannien som hittills varit föregångsland.
Något markant genombrott för svävare på de civila marknaderna kan
inte skönjas. En ökad användning
av svävare inom vissa specialområden, där amfibieförmågan kommer
till sin rätt, kan förutses. Man kan
räkna med att den tekniska utvecklingen kommer att koncentreras på
att öka effektivitet/kostnads-förhållandet genom förbättrade kjolkonstruktioner, propulsions- och lyftsystem samt skrovutformning.
Av stort intresse på den militära
sidan är främst inriktningen av amfibiesvävare för minröjningsuppgifter
samt som ett komplement till över-
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skeppningsfartygen i landstigningsoperationer.
De största satsningarna för framtiden görs f n i USA inom ramen
för SES-programmet som siktar mot
svävare i 2 000 tons-klassen. Innan
detta mål kan uppnås krävs dock en
lösning av de många tekniska problem som är förknippade med en ökning av storleken av befintliga
konstruktioner.
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Debatt

''ÄLVSNABBENS''
EFTER TRÄDAR E

e e Karlskronavarvet AB har nu fått beställning på
ännu ett minfartyg - planerat att ersätta trotjänaren
H MS Alvsnabben som kombinerat min- och skolfartyg.
e e iflvsnabbens ersättare blir ca 105 m lång, får ett
deplacement på 2850 ton och skall levereras 1981-82.
Den nya Alvsnabben är det tredje i serien moderna
minfartyg från Karlskronavarvet AB.

~ KARLSIRONA

llD VARVET AB
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PROVTURSVERKSAMHETEN MED TB TYP SPICA T 131EN KOMMENTAR
I en artikel i N:r 5 1977 av Tidskrift i Sjöväsendet har kommendörkapten
Bengt Samuelsson skildrat provtursverksamheten med tb typ Spica T 131
och redogjort för sina erfarenheter som chef för provturskommandot från
december 1974 till mars 1977. Författaren har härvid berört vissa förhållanden som förtjänar ytterligare kommentarer eller diskussion.

Befälsförhållanden
Enligt CM grundläggande order
underställdes
provturskommandot
CKF, medan chefen för provturskommandot i vad avsåg leveranskontrollernas genomförande skulle
lyda under FMV.
Dessutom hade CPTK direktiv att
fungera som systemledarens i Marinstaben observatör vid byggnadsvarvet för att åt denne bevaka att
CM krav i TTEM uppnåddes.
Det kan inte vara ändamålsenligt
att CPTK på detta sätt lyder under
tre olika myndigheter. Man bör göra klart för sig, varför fartyget rustas, och vem som har ansvaret för
den verksamhet, som skall bedrivas.
Svaren blir i detta fall att fartyget
rustas för att genomföra leveranskontroll och vapensystemkontroller,
samt att FMV leder och har ansvaret för denna verksamhet.
CPTK bör därför helst underställas FMV så att leveranskontroll av
fartygen och vapensystemkontroller
kan genomföras och "barnsjukdomar" åtgärdas helt i FMV regi utan
inblandning från andra i denna verk-

samhet primärt ej engagerade myndigheter.
Att CPTK under denna period
har underställts CKF har motiverats
med att Kustflottan innehar en färdig administrativ apparat att ta hand
om ekonomisk redovisning och
rättsvårdsärenden. Ä ven om CPTK
är underställd FMV, borde Kustflottan, eller hellre lämplig örlB, kunna
utnyttjas för sådan verksamhet.
Samuelssons uppgift om att CPTK
hade direktiv att vara systemledarens i marinstaben observatör vid
byggnadsvarvet för att bevaka att
CM krav i TTEM uppnåddes är
överraskande, eftersom det är FMV
ansvar och uppgift att tillse att
TTEM krav innehålls. CPTK uppgift har varit att med sin besättning
genomföra prov och provturer, ej
att deltaga i konstruktions- eller
byggnadskontroll såsom MS observatör. Det är dock givet att byggnadskontrollant och leveranskontrollant skall utnyttja CPTK erfarenhet
och sakkunskap när behov föreligger.
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Kontrollverksamhete n
Samuelsson anför att viss begreppsförvirring rådde beträffande kontrollernas omfattning och innehåll.
Detta är förvånande, så mycket mer
som den "uppstädning" av begreppen som Samuelsson redovisar, endast utgör en upprepning av den indelning av denna verksamhet som
gällt under de senaste 30 åren, ja
t o m så långt tillbaka som vid byggande av Malmö-jagarna, då man
emellertid använde begreppet "besiktning" istället för "leveranskontroll" och då vapensystemkontrollerna ägde rum efter ingång i förband. Formerna för vapensystemkontrollerna eller de teknisk-taktiska proven", som de tidigare något
oegentligt kallades, var i början av
Spica-leveranserna mycket vaga,
men blev efterhand mera definierade och systematiserade.

Vapensystemkontroller
Sammanhållande även för dessa prov
har varit FMV-M, fartygsbyrån,
med biträde av CPTK. Som försöksledare för de enskilda proven fungerade av de ansvariga sakbyråerna
uttagna specialister. I praktiken innebar detta att den största delen av
det sammanhållande ansvaret lades
på CPTK.
Samuelsson anser att det skulle
vara fördelaktigt om man för kommande fartygsbyggen kunde utse en
"vapensystemkontro llant" som skulle verka redan under konstruktionsoch byggnadsstadiet.
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Samuelssons uppfattning i denna
fråga biträdes livligt. Behovet av en
i FMV placerad sammanhållande
(biträdande projektledare) för vapensystemen är stort, både under
konstruktions- och byggnadstiden
samt under vapensystemkontroll erna och dessas utvärdering.

Total utvärdering
Det är glädjande att systemet med
provturskommandon har fungerat
bra under provtursverksamhete n
med tb typ Spica T 131, naturligtvis till stor del beroende på att CM
härför uttagit synnerligen kompetenta och engagerade chefer.
Det är även tillfredsställande att
vapensystemkontrol lerna har börjat
finna en lämplig form .
Vad jag emellertid saknar i denna
omfattande verksamhet är ett skede, där MS och FMV efter en strikt
mall tillsammans går igenom och utvärderar fartyget och dess prestanda, sett mot den TTEM som låg till
grund för det slutliga konstruktionsarbetet. Där kunde projektledning,
systemledning och CPTK utgöra en
lämplig bas för en arbetsgrupp.

Sammanfattning
De erfarenheter jag vill dra från den
provtursverksamhet som bedrivits
för tb typ Spica T 131 kan sam manfattas en! följande:
- CPTK bör underställas FMV under leveranskontroll och vapensystemkontroller samt till dess

merparten av restarbeten och
"barnsjukdomar" är åtgärdade.
· En sammanhållande (biträdande
projektledare) för vapensystemen
bör utses under konstruktionsoch byggnadstiden och under vapensystemkon trollerna.

-

-

En form bör skapas för MS och
FMV att gemensamt gå igenom
och utvärdera en fartygsprototyp och dess prestanda mot bakgrund av STTEM.
Arne Gärdin

\ ~u_-k_

\Il=·-= .ri:i

•l

Pro·,ekt-, Klass-, Arbets-

och Ma lritningar
Rör,- maskinarrangemang
Krängningsförsök
stabilitetsberäkningar
Kontr,oll-

och Besiktningsarbeten
för Nybyggen/Repa renter
samt Ombyggnadsritn ingar

Fartygskonstruktioner AB
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USS LIBE.:lTY- NYTT LJUS MED MöRK SKUGGA

Under rubriken USS LIBERTYETT OFFER FöR DALIG BEREDSKAP i TiS l /77 antydde jag
att USS Liberty möjligen kunde ha
anfallits av israeliskt flyg med avsikt, därför att man ville undvika
varje form av "insyn" i telekommunikationerna under Sinaikriget 1967.
Under hösten 1977 har nya fakta
framkommit, som bestyrker den av
mig tidigare redovisade teorin. Frisläppta CIA-dokument säger att Israels försvarsminister Moshe Dayan
beordrade anfallen mot USS Liberty
därför att fartyget störde de israeliska förbandens teleförbindelser.
Dokumenten som vederlägger de tidigare israeliska påståendena att anfallen var ett misstag har frisläppts
till Amerikanska Palestinakommitten genom "The Freedom of Information Act".
Den 19 september 1977 publicerades dessa fakta i T h e W a sh i n g t o n S t a r. Liknande rapporter har visserligen publicerats tidigare, men har aldrig blivit bekräftade.

*
Anfallet genomfördes under dager, med torpedbåtar och flyg i samverkan, mot USS Liberty som befann sig på internationellt vatten
med en stor (5'X8' eller c:a 150X
250 cm) amerikansk flagga hissad i
masttoppen. Jag skall inte här när54

mare beskriva hur anfallet genomfördes och vad som hände med USS
Liberty. Karl-Erik Westerlund klarlade detta mycket väl i sin replik
till mig i TiS nr 4/77.
Dessa fakta bestyrker dock väl
vad de frisläppta CIA-rapporterna
säger. Enligt ett dokument, daterat
den 9 november 1967, med rubriken
"Anfall mot USS Liberty beordrat
av Dayan", har en rapportör sagt
att: " Dayan personligen beordrade
anfallen mot fartyget. En av hans
generaler motsatte sig bestämt åtgärden och sade 'detta är mord'. En
av de närvarande amiralerna misstyckte också till åtgärden och det
var han som avbröt anfallet".
Det påstås också att Liberty's
identitet var känd av israelerna
minst 6 timmar före anfallet. I en
annan rapport, daterad den 27 juli
1967, säger en annan CIA-rapportör att "Ni måste ha klart för er att
i det här kriget finns det varken tid
eller plats för några misstag", och
att, som han uttryckte det, "Israels
högkvarter hade inte klart för sig
hur många människor som hade tillgång till den information USS Liberty snappade upp, eller vart underrättelserna vidarebefordrades". I
ett tredje dokument, daterat den 23
juni 1967, sägs också att USS Liberty hade stört de israeliska förbindelserna.
I samma nummer av T h e W a sh i n g t o n S t a r säger Moshe Da-

yan att anfallen var ett misstag. Han
påpekar att Israel vid tillfället i fråga var i krig och att man inte visste
att det var ett amerikanskt fartyg.
Ett ögonvittne till anfallen den 8
juni 1967 uttalar sig den 4 oktober
1977 i Washington Post. "Jag var
ombord på Liberty", säger han, "och
anser att allmänheten har rätt att få
veta vad som hände: På mindre än
39 minuter blev ett stolt fartyg förvandlat till en sönderskjuten, napalmskadad flytande likkista". Vidare påpekar han att israeliska piloter måste ha observerat fartygets
namn, flagga och identitet när de
flög över det under förmiddagen
före anfallet.
Då israelerna säger att de inte såg
vare sig flagga eller identitetsbeteckningar måste detta vara fel säger
han. USS Libertys loggbok talar
också om att israeliskt attackflyg
och israeliska motortorpedbåtar
samtidigt anföll från samma område (samma bäring). Alla 4 lv-pjäserna, alla drygt 20 antenner, alla livflottar m m förstördes i anfall efter
anfall. Efter den här "uppmjukningen" anföll torpedbåtarna med
tre torpeder av vilka en träffade
målet. Därefter återvände flygplan
och torpedbåtar till sina baser, anfallen avbröts därför att man
som israelerna hävdat - fann en
livflotte märkt "US Navy".
Samtidigt som anfallen avbröts
hade ett förband flygplan startat
från det amerikanska hangarfartyget
USS America, för att ingripa med

anledning av Liberty's enda nödsignal.
Det är alldeles klart, säger US
Naval Institute Proceedings i en
kommentar i decembernumret 1977,
att anfallet i klar sikt mitt på dagen,
samordnat mellan flyg och marin,
var planlagt. Detta visar inte minst
den precision med vilken flyganfallen insattes. Piloterna var väl
medvetna om vilket fartyg de anföll.
Närmare studier av händelserna under 1967 års Sinai-krig och en inplacering av Liberty-incidenten i sitt
sammanhang visar, då liksom nu,
att anfallen var planerade.

*
Jag vill med dessa rader än en
gång påvisa att det är farligt för
små stater att, i skuggan av stormaktsbalansen, förlita sig på någon
annan än sig själva. Supermakterna
tar i första hand vara på sina egna
intressen. De små staterna måste ha
egna resurser om de vill bevara sin
självständighet och tillvarata sina
intressen.
Israel ville inte ha någon insyn i
Sinai-kriget den 8 juni 1967. Detta
är helt förklarligt - man utgick
också som segrare, och bevarade
därigenom sin nations oberoende.
Man vågade helt enkelt inte lita på
att supermakternas insyn och inflytande skulle vara till fördel för stasom Moshe
ten Israel. Och
Dayan så riktigt påpekar - Israel
var i krig.
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Superm.uctshegemonin fungerar
inte om inte supermakterna skaffar
sig insyn i vad som händer på jorden - det är dock inte alls säkert
att de små staterna vinner på att
stormakterna är nöjda med tillvaron.
Erfarenheterna från 1973 års krig,
det s k Yom-Kippurkriget, talar för
det.
Det är väl ganska typiskt att ryssar och amerikaner förde omfattande samtal med varandra och " förklarade" sina egna åtgärder - trots
att kriget i Sinai utkämpades mellan Israel och Egypten.
Stormakterna måste därför vara
beredda att bränna fingrarna ibland,
då de sticker in dem för långt i elden. Jag tror att detta är en utveckling som kommer i ökad utsträckning, efterhand som små stater får
resurser att med relativt enkla medel ingripa till sjöss. Sjörobotutvecklingen och u-ländernas vapenanskaffning talar här sitt tydliga språk.

USA var säkert medveten om detta
när man beordrade USS Liberty att
"spionera" på de israeliska stridskrafterna 1967.
Det var inte heller första gången
man blev bränd - USS Pueblo får
utgöra exempel på det. Att man sedan klagar sin nöd är en helt annan
sak, det hör till bilden. Vad eftervärlden nu än kan bevisa eller bara
tro i just frågan om anfallen mot
Liberty är ändå bara av intresse för
historikerna. Libertys möjligheter till
insyn i Sinaikriget undanröjdes. Libertys störande radiotrafik eliminerades. Risken att Libertys verksamhet skulle ha negativ inverkan på
Israels operationer eliminerades.
Det är därför säkert rätt att säga
att anfallen mot Liberty var motiverade med hänsyn till krigets krav.
Om sedan anfallen från andra synpunkter sett var berättigade eller ej
- det är en helt annan fråga .
Cay Holmberg

Detvarvåra
kvalificerade arbeten åt försvaret
som 9av oss vara resurser
pa den civila sidan.
o
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Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret.
Byggde upp en organisation, som kunde tillfredsställa
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga
kund. Där små marginaler finns för fel och brister. Där
högsta precision är en självklarhet.
På så sätt skapades det Telub som idag används av
många civila företag . Vår regionala service-organisation.
Vår verkstad för centralt underhåll och
legotillverkning. Vår konsultavdelning
med experter på olika områden .

TELUB

Litteratur m. m.
V ARKEN -

ELLER

Öar har ofta varit föremål för tvister. Nationer har i alla tider konkurerat om dem därför att de ofta har
haft stor strategisk betydelse - som
framskjutna baser för övervakningsspanings- och anfallsföretag eller
ibland bara som fästen för att demonstrera militär närvaro och därmed politiskt inflytande. Ålandsöarna utgör inte något undantag från
den regeln. Ar 1809 hade de övergått i rysk besittning. Här skulle en
av de ryska befästningarna i vallen
Ishavet - Baltikum ligga. I 1810 års
svensk-ryska avtal om demarkationslinje, som delade Bottenhavet, fastlades detta. De sydligaste besittningarna utgjordes av Lågskärs fyr på
den finska och Söderarms fyr på
den svenska sidan. Därefter "förlorar den sig uti Östersjön" säger avtalet om demarkationslinjen. Söder
härom var den ju inte intressant.
Ingen kunde då ana att man i en
inte alltför avlägsen framtid skulle
komma att dela även havet och
havsbottnen i Östersjön mellan kuststaterna.
Erfarenheterna från 1808-09 års
krig hade emellertid visat att Ålandsöarna med fördel kunde användas
som operationsbas vid företag mot
den svenska ostkusten. Sverige strävade därför efter att få öarna de58

militariserade. Under Krimkriget
1854-56 förstördes den ryska fästningen Bomarsund på östra delen av
Åland och den svenska politiken
ledde till framgång. I 1856 års fred
i Paris förpliktade sig Ryssland att
inte uppföra några befästningar på
öarna.
U n der l: a världskriget befäste
ryssarna ånyo Åland, men efter
krigsslutet demolerades befästningarna - under svensk medverkan.
Den svenska flottan hade också aktivt bidragit till att skydda ålänningarna mot den rysk-sovjetiska soldatesken.
Nu var det alltså åter dags att demilitarisera öarna i ett fredsfördrag.
Hela Ålandsfrågan kom emellertid
att få större vidd, genom att ålänningarna begärde att få återförenas
med sitt gamla moderland Sverige.
Att Åland år 1810 kom att tillhöra
Finland, och därmed Ryssland, var
ju ett resultat av ett i Stockholm
ning utan direkt geografisk eller etnografisk grund. Ingen hade väl före
1809 trott att Finland skulle bli ryskt
och dåtidens politiker var knappast
mer framsynta än dagens.
Den nya internationella sammanslutningen, Nationernas Förbund,
tog upp frågan och NF:s råd - dvs
främst England och Frankrike

gav Finland suveränitet över Ålandsöarna. För att i någon mån tillgodose även de svenska önskemålen rekommenderade man också att öarna skulle demilitariseras. Snart antogs också en konventionstext
Ålandsöarna, med omgivande vatten
upp till tre sjömil, blev en demilitariserad och neutraliserad zon, där
inga militära anläggningar fick förekomma och där inga stridskrafter
fick uppehålla sig. Konventionen
skulle gälla i all framtid.
Finland fick vissa begränsade rättigheter i zonen, för att kunna trygga dess neutralitet. De svenska militära cheferna ansåg dock att de
finska rättigheterna borde beskäras
ytterligare, men stats- och utrikesminister Hjalmar Branting tillmätte
inte de militära anmärkningarna någon större vikt - och så ratificerade regeringen ålandskonventionen
den 18 november 1921.
Sovjetunionen - som nyligen bildats och följaktligen inte deltagit i
förhandlingarna - förklarade i en
not, att man ansåg sig obunden av
konventionen.
Redan 1927 fastställde dock den
svenska regeringen en plan för att
ge Sverige militär kontroll över
Ålandsöarna vid ett krisgfall öst. I
planen förutsågs en svensk landstigning på Åland för att förekomma
ryssarna. De drastiska nedskärningarna, som 1925 års försvarsbeslut
medförde, skulle därigenom kunna
motverkas, genom att fälthärens resurser kunde koncentreras till områden söder om Ålands hav.

Aren kring 1930 utarbetades skisser till planer för överförande av
flera svenska fördelningar - nära
nog hela fälthären - till Finland.
De drivande krafterna bakom dessa
planer var samma bukett unga generalstabsofficerare - bl a Carl August Ehrensvärd, Axel Rappe och
Helge Jung - som i intim vänstersamverkan ville stärka armen på de
andra försvarsgrenarnas bekostnad.
En arme som alltså skulle överskeppas till Finland! Det är inte utan en
lätt rysning man minns att dessa
"fältherrar" under en lång följd av
år befunnit sig i det svenska försvarets högsta ledning.
Denna "kretsen kring Ny Militär Tidskrift" och dess inflytande i
1930 års försvarskommission har behandlats i en intressant avhandling
av Arvid Cronenberg med titeln
"Militär lntressegruppolitik" - ett
finare ord för "ensidigt försvarsgrenstänkande" (recenserad i TiS
nr 5/77). Nu finner vi samma grupp
bakom huvudlösa ideer för utnyttjandet av försvarsmaktens resurser
långt borta i Finland.
Det var dessa tankar som åren
1938- 39 låg till grund för den s k
Stockholmsplanen, enligt vilken Sverige och Finland gemensamt skulle
försvara Alandsöarna. Ålandskonventionen om öarnas icke befästande och neutralisering skulle först revideras.
Detta lyckades man nu inte med
genom att den finska regeringen
misstänkte att svenskarna hade planer på att "återerövra" Åland samt

genom motstånd från Sovjet. Molotov undrade varför Sverige skulle
ha någon företrädesrä tt att hjälpa
Åland, om öarnas neutralitet hotades. Frågan angick Sovjet i minst
lika hög grad som Sverige, eftersom
fästningarna på Ålandsöarna kunde
användas för spärrning av Finska
Viken.
De svensk-finska planerna att få
revidera 1921 års Ålandskonvention
sprack nu i NF. Den svenska regeringen, påverkad av det ryska trycket, retirerade genom att återkalla
propositionen om Stockholmsplanen.
Moskvaöverenskommelsen i augusti 1939 mellan Sovjet och Tyskland har ju senare också bekräftat
att man i Sovjet betraktade Finland
- med Ålandsöarna - som en baltisk stat och inte som en nordisk.
Den svenska Ålandspolitiken ·åren
1938-39 har belysts i en nyutgiven
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bok av Professor W M Carlgren
med titeln V ARKEN ELLER
(Militärlitte raturförenin gen nr 259).
Boken behandlar inte bara ett stycke fängslande historia. Den ger också blixtbelysning åt regeringens och
militärledningens valhänta agerande
i en stor och svår politisk fråga.
Stockholmsplanen, säger Carlgren,
var "en plan som skulle hålla tillbaka stormaktern a - - -, men
som inte kunde sättas i verket utan
stormaktern as samtycke. Ett mellanting mellan försvarsförbund och
neutralitet. En halvhetens politik,
ett varken - eller."
När man läst den här boken är
man varken imponerad av dåvarande regeringen eller generalstaben.
Det är Carlgrens knivskarpa analys
och fängslande "berättarkon st" som
är imponerande.
Hake

TYSKLANDS HANDELSFLOTTA 1939-1945
Karl-Heinz Schwadtke, Deutschlands Handelsschif/e 1939-1945.
240 sidor. Verlag Gerhard Stalling AG, Oldenburg 1974.

Tysklands handelsflotta under andra
världskriget - vad vet vi om den?
Den allmänna föreställningen är väl
att en stor del därav uppbringades
av engelska fartyg under de första
krigsmånade rna eller sänkte sig själv
för att förhindra uppbringandet
samt att vid krigsslutet endast återstod en liten rest av handelsflottan.
Vad hände däremellan? Schwadtkes bok har svaren på alla frågor om
de tyska handelsfartygens öde.
I en tabelldel på närmare 100 sidor finns alla fartyg över 1000 BRT
förtecknade med sedvanliga uppgifter om tonnage, dimensioner, byggnadsvarv samt öden under kriget.
De senare uppgifterna är utomordentligt detaljrika. Här finns uppgifter om tillhörighet till olika trängförband, skolförband (t ex ubåtsskolflottiljer), depåer m m. Fartygens utnyttjande som blockadbrytare, lasarettsfartyg och logementsfartyg redovisas likaväl som det slutliga ödet - i allmänhet sänkning
med angivande av datum, plats, orsak. Eventuella bärgningar och även
fartygens vidare öden i andra länders handelsflotta är noterade.
Dessa uppgifter- med den enkla
tyska rubriken "Verbleib" - är bokens synnerliga styrka. Redan den

delen gör att boken kan rekommenderas för anskaffning.
Bilddelen består av cirka 600 skisser i skala l: 1250. Kvaliteten på
skisserna är dessvärre inte den bästa. I tryckningen har skisserna oftast blivit för svarta och detaljerna
i utseendet försvinner då. Det positiva här är att många fartyg återges
med flera skisser som visar exteriörändringar efter ombyggnad eller efter bärgning.
Förutom de handelsfartyg, som
fanns vid krigsutbrotte t 1939, redovisas för första gången (i text och
med 78 skisser) alla tillskott till den
tyska handelsflottan under perioden
1939-1945, i form av nybyggnader,
i ockuperade länder beslagtagna och
fartyg kapade till sjöss. Allt av stort
intresse för den, som t ex vill ha
upplysning om beslagtagna allierade
fartyg.
Fartygen redovisas inte i alfabetisk ordning utan efter rederitillhörighet (tyska rederier). Detta kan
tyckas försvåra letandet efter ett
visst fartyg -, man måste gå omvägen över ett utförligt register. Ett
korsregister över "exnamn" är också ett utmärkt komplement vid sökandet.
L Lindberg
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KUNGL. ÖRLOGSMANNAS ALLSKAPETS
TAVLINGSSKRIF TER
1978
Kungl Orlogsmannasällskape t är en kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
l enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan .
Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller
sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan också vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.

2. Organisation och personal. Utbildning.
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik .
4. Krigsfartygskonstrukt ion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik.

X-ponent-systemet för
rationell verktygshantering ...

5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
En tävlingsskrift bör inte ha större omfång än c:a 50 000 nedslag (c :a 20
maskinskrivna A-4-sidor.)

Tillverkningsp rogram :

Väggpaneler
Montörvagnar
Verktygsskåp
Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONENT STALINREDNIN GAR AB, Sundsvall
T el. 060- 12 56 20 växel
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Tävlingsskrift för år 1978 skall senast den l september 1978 vara Sällskapet tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl Orlogsmannasällskape t
Fack 8
104 50 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Orlogsmannasällskape t förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.
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FRIEDRICHSHAFEN

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION
M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ
Kompakta motorer- kompletta aggregat
400-6000 hk 300-4400 kW
Orlogsfartyg , ubåtar, patrullbåtar , tull- och
räddningskr yssare, fiskefartyg, bärplansbåt ar
och lustyachter likso m många andra sorters
fartyg världen över utrustas med MTU-motore r
och aggregat.
Med kunskap och progressivite t koncentrerar
sig MTU på optimal effekt inom minsta volym
och lägsta vikt
Ring gärna och rekvirera rikt illustrerade
prospekt.
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