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Meddelanden 

KUNGL 
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Nr 711977. Högtidssammanträde i Karlskrona den 15 november 1977. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av 39 heders-, ordinarie och korres
ponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt regementsofficerare och 
vederlikar från de militära förbanden i Karlskrona. 

Regionmusikkåren under ledning av regionkapellmästare Egon Kjerrman med
verkade. 

2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen hedersledamoten 
Karl Ragnar Gierow och ordinarie ledamöterna Urban Sobeus, Nils Dellgren, 
Johan Onnermark och Lennart 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 frans
ka 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 ar
betsåret 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 ledamoten Gösta Bölin 
ordinarie ledamoten 
ordinarie ledamoten 
korresponderande ledamoten 

Bengt Fagerström 
Anders Låftman 
Christer Sahlin 

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. 
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BO GRANATH 
sekreterare 

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 me
del för dykeri- och ubåtsräddning inför 1980-talet" . 

4. Föredrog ledamoten Lagerstedt sitt inträdesanförande med titeln "Dykeri
medicinska synpunkter på verksamhet i hyperbar miljö". 

Stockholm den }l december 1977. 

BO GRANATH 
sekreterare 
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57 mm 
fartygs
pjäs 
för bekämpning av 
både luftmål och 
ytmål 

BOFORS 
-för ett effektivt försvar 

~BOFORS 
~ FÖRSVARSMATERIEL 
Box 500, 690 20 Bofors Tel. 0586/360 00 

Ledamoten 
LARS AHLSTRöM 

Möjliga förstärkningar till 
NATO: s nordflank 

Förutsättningar för och ändamål med studien 

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 al
lierade förstärkningsförband till 
nordflanken i Europa, speciellt Nor
ge. Mycket av min kunskap om des
sa förhållanden är av hemlig natur. 

Dessbättre finns åtskillig öppen in
formation från dagspress och mili
tära facktidskrifter, som i samman
ställt skick bedöms vara av intresse 
för denna tidskrifts läsare. Det rör 
sig nämligen om en omfattande mi
litär transportverksamhet över och 
på havet mot våra västra grannlän
der - Norge och Danmark. 

Huvudsakligen bygger denna sam
manställning på Norsk Utemikspoli
tisk Institutt (NUPI) rapport nr 32, 
mars 1977. Rapporten har författats 
av Gullow Gjerseth och heter 
"0verforing av allierte styrker till 
Norge". Hänvisning till övriga sak
uppgifter återfinns i källförteckning 
i slutet av artikeln. 

Ett av skälen till att sammanställ
ningen nu publiceras är den trend 
mot uttunning av det svenska ma
rina försvaret på västkusten som 

syns föreligga inom den svenska för
svarsledningen. Chefen för marinen 
säger i sina slutord till sin rapport 
om Marinens fredsorganisation i 
Göteborg1) följande: 

"Jag har den uppfattningen att 
den minskning av förband på väst
kusten - utgångsgrupperade där i 
fred - som påtvingats mig, inte är 
riktig mot bakgrund av de opera
tiva krav som måste ställas på för
svaret av västkusten. Det är fel 
inte minst med hänsyn till vår sä
kerhetspolitik att tunna ut försva
ret där på sätt som nu sker. Å·ven 
om västkusten vid ett krigsfall inte 
är direkt invasionshotad, kommer 
den sjö- och luftoperativa verk
samheten vara omfattande. Det är 
inte så att denna kust är eller kom
mer att bli en kust i lä". 
Ja, det är så sant så. Frågan är 

om västkusten inte vid ett konflikt
läge snabbt växer fram som en lo
vartkust. Innan jag kommer in på 
huvudämnet i denna artikel vill jag 
som freds- och krigsförbandschef på 
västkusten gärna ge mina person
liga synpunkter på Norges och Dan
marks strategiska läge och därav för
anledda 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 väst
kusten. Från Kolsås leds försvaret 
av de strategiskt viktiga nyckelom
rådena norr om Nordkap samt vid 
Östersjö-inloppen, som är områ
den vitala för NATO's kontroll av 
östra Atlanten och för erforderliga 
nordamerikanska och brittiska för
stärkningar till Europa. A FN OR TH 
torde idag inte ha nödvändiga mili
tära 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 sov
jetisKa basanläggningarna på Kola
halvön än är, bedöms WP för sin 
sjökrigföring vara beroende av varv, 
utbildningsanstalter m m i öster
SJOn. Behovet av förbindelsevägar 
mellan Murmansk och östersjö-ba
serna är klart framträdande. Där
med kommer också de militärstra
tegiskt 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 skaf
fa sig kontrollen över de ovan 
nämnda flaskhalsarna. 

Det norska försvaret har utför
ligt beskrivits i Tidskrift för Kust
artilleriet nr 4/77. 

I ett föredrag inför Oslo Militaere 
Samfund i januari 19772) uttalade 
den norske försvarschefen följande: 

"Det är viktigt att ha klart för 
sig att huvuddelen av våra poten
tiella resurser militärt och totalför
svarsmässigt finns i Syd-Norge. 
Att vi trots detta har koncentrerat 
vår försvarsinsats till Nord-Norge 
är avhängigt av två förutsättning
ar, nämligen att Sverige med sitt 
geografiska läge i förhållande till 
oss upprätthåller ett tillräckligt 
och trovärdigt försvar och att vår 
sydflank skyddas av NATO-för
band, främst i Danmark och Väst
Tyskland. I det ögonblick någon 
av dessa förutsättningar sviktar, 
kommer Norges strategiska ställ
ning att väsentligt förändras, vil
ket medför stora förändringar 
vårt försvarskoncept". 

Den militära utvecklingen på 
Kola utpekar Nord-Norge som ett 
strategiskt viktigt område som kan 
bli utsatt för hot i ett tidigt skede 

av en eventuell konflikt mellan stor
maktsblocken. Som en konsekvem' 
härav upprätthåller Norge i dag allt 
så vad man kan kalla för ett mini
mum 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 för
svarskonceptet bygger därför i hög 
grad på NATO's sjöstridskrafter, 
särskilt då STANAVFORLANT, 
förmåga att möta ett sovjetiskt ma
rint hot i Norska havet. I ett stor
krig kan den sovjetiska norrahavs
flottan omedelbart gå till offensiv 

mot NATO's sjöstyrkor i området. 
Norge kan inte försvaras utan allie
rat herradöme över Norska havet. 

Även om denna artikel i första 
hand avser att belysa problematiken 
med NATO-förstärkningar till Nor
ge, bör även den danska strategiska 
situationen redovisas kortfattat i det
ta sammanhang. Bortsett från de al
lierade 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. Så
lunda övades under ett skede i Team 
Work /976 samma brittiska landstig
ningsstyrka (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 jylländ
ska kusten. 

Danmarks strategiska situation får 
väl betraktas som ännu mera sårbar 
än den norska. Danmark gränslar 
de för WP vitala förbindelserna mel
lan Östersjön och Nordsjön. Den 
danska kusten är idealisk för am
fibiekrigsföring. Förvarningstiden 
för ett anfall österifrån är mycket 
liten. I WP normala övningsmöns
ter i Östersjön ingår ofta förekom
mande landstigningsövningar längs 
polska och östtyska kusterna. De av
bryts 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 po
litiska realiteter. Ett försvar av Sun
det och Bälten bygger på omedelbar 
minering utförd av västtyska och 
danska sjöstridskrafter. Markstrids
förbanden, som i ett inledningsske
de endast torde bygga på de danska 
stående stridskrafterna, är knappast 
starka nog att hindra en snabb ocku
pation och ge andrum för tillföran
det 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 fak
tum att ett WP-anfall mot Dnamark 
skulle betyda storkrig i Europa. En
bart detta faktum kan betraktas 
som krigsavhållande. 3 ) A andra si
dan 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 lan
det kommer att dras in i varje fram
tida 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 transport
resurser för dessa förband 

Allmänt 
När man skall värdera möjligheter
na 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 dis

ponibla i ett tidigt skede i ett 
krisläge för att manifestera 
NATO's vilja att engagera sig på 
nord flanken. 

• stridskrafter ,öronmärkta för in
sats enbart i Norge. 

• stridskrafter som därutöver är 
beredda till insats. 

• strategiska resurser till SACEUR 
förfogande. 

Till den första gruppen hör Al
lied Command Europe Mobile For
ce (AMF) och Standing Naval For
ce Atlantic (ST ANA VFORLANT). 
I den andra gruppen ingår f n en
dast en infanteribrigad, den kana
densiska Air Sea Transportable 
Combat Group (CASTCG). Till den 
tredje gruppen kan hänföras vissa 

brittiska, nederländska och ameri
kanska marinkårsförband som ge
nomfört övningar i Norge och Dan
mark. Den sista gruppen kan då va
ra strategiska reserver som står till 
SACEUR förfogande främst för in
sats i Mellaneuropa, men som be
roende på läget även kan avses för 
nord flanken. 

I det följande redovisas olika 
stridskrafters uppgifter, sammansätt
ning och transportresurser mera de
taljerat. 

AMF 
AMF organiserades 1960 efter för
slag av dåvarande SACEUR, gene
ralen Norstad. AMF:s uppgift är att 
i första hand vara en garant för att 
"internationalisera" en lokal kon
flikt var helst den kan komma att 
föreligga längs gränsen mellan WP
och 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 solidari
tet. 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 till
sam mans 100-120 stridsflygplan. 
De kommer från 7 NATO-nationer, 
nämligen Belgien, Italien, Kanada, 
N eder länderna, Storbritannien, 
Väst-Tyskland och USA. De flyg
planstyper 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 Express
övningarna, men varje gång endast 
med upp till 4 divisioner, vilket kan 
vara en indikation på begränsad in
sats. styrkorna leds av den allierade 
luftmilitära chef som för komman
do över luftrummet, där den insätts. 
I Nord-Norge alltså Commander 
Northen Norway (COMNON), d v s 
0verstkommenderende i Nord-Nor
ge (ÖKN), som vid stortingsbeslut 
om integrering med AFNORTH 
blir allierad chef i Nordnorge. 

AMF /L 
I motsats till AMF j A har AMF /L 
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sin egen stab med chef och stab i 
Mannheim - Seckenheim i Väst
Tyskland. Om förbandet sätts in, 
blir det dock underställt den N A TO
chef som för befälet över det ak
tuella området (t e COMNON). 
Även här är det sju NATO-nationer 
som bidrar med förband enligt ne
danstående tablå. 

Belgien 
En bataljon från Parachut Com
mando Regiment Uppgiften går på 
rotation bland regementets tre ba
taljoner. 

Kanada 
En infanteribataljon (f n 3d BN, 
Royal Canadian Regiment statione
rad i Petawawa) förstärkt med ett 
artilleribatteri och en helikopterdi
vision. 

Tyskland 
En fallskärmsjägarbataljon (262. 
Fallschirmjägerbat. stationerad i 
Merzig) förstärkt med en granat
kastartropp, en pv-pluton, en ingen
jörspluton, ett artilleribatteri, en re
ducerad helikopterdivision, ett sam
bandskompani och ett sjukvårds
kompani. 

Italien 
En alpjägarbataljon (SUSA Alpini, 
stationerad i Predmont), förstärkt 
med ett artilleribatteri och ett sjuk
vårdskom pani. 

Luxemburg 
En reducerad infanteribataljon. 

Storbritannien 
En infanteribataljon (ur Royal An
gelian Regiment, stationerad i Tid
worth) förstärkt med ett artilleribat
teri, ett sambandskompani, ett spa
ningskompani samt stab och stabs
organ för en underhållsbataljon. 

USA 
En infanteribataljon (l st BN j Air
borne j 509 th In fantry, stationerad i 
Vincenja, Italien) förstärkt med ett 
artilleribatteri och ett ingenjörskom
pani. 

Alla deltagande nationer bidrar 
jämte "värdnationen" med enhe
ter till underhållsbataljonen. (Inom 
NATO är underhåll en nationell 
uppgift). 

Sammanfattningsvis består alltså 
AMF/L av 

- 7 infanteribataljoner, varav 
fem förstärka med artilleri
batterier 
2 sjukvårdskompanier 

- l (-) ingenjörskompani 
- 2 sambandskompanier 

l spaningskompani 
l underhållsbataljon 
2 (-) helikopterdivisioner 

Det är inte troligt att AFM/L in
sätts med mer än fyra av de sju in
fanteribataljonerna. Det är inte känt 
vilka bataljoner som i så fall har för
beredelseuppgifter 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 in
satta har sammanhang med den s k 

normaliseringsprocessen N or ge -
Västtyskland. I 1976 års Expressöv
ning deltog det västtyska sjukvårds
kompaniet, 1978 skall enligt stor
tingsbeslut även helikopterdivisio
nen och sambandskompaniet öva i 
Norge. 

AMF /L kan militärt sett betrak
tas som en förstärkt infanteribrigad. 
Operativt sett är svagheten i denna 
brigad bristen på artilleri- och pv
understöd. Den är föga lämpad att 
strida i ett område där en fiende kan 
sätta in mekaniserade styrkor. Ef
tersom enheter från flera nationer 
är samlade inom ett så litet förband 
kommer troligen lednings- och un
derhållsmässiga problem att uppstå. 
Även om de olika underavdelning
arna i AMF /L kan anses ha högt 
stridsvärde, kan de svagheter hos 
förbandet i sin helhet, som ovan på
pekats, medföra en något lägre 
stridsförmåga. Men här måste än en 
gång AMF speciella uppgifter un
derstrykas, nämligen att demonst
rera NATO-solidaritet och att bilda 
en förtrupp till ytterligare förstärk
ningar. Mot denna bakgrund är 
emellertid den nationella samman
sättningen av AMF /L viktig. Ä ven 
om det militärt sett kanske inte spe
lar så stor roll varifrån bataljoner
na kommer, är det med största san
nolikhet inte politiskt likgiltigt för 
WP om huvuddelen kommer från 
USA, Storbritannien och Väst
tyskland eller från Belgien och Ita
lien och Luxemburg. AMF visar in
te enbart NATO-flaggan utan ock
så de nationella flaggorna och det 
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måste antas att det är de senare 
som första hand ger intryck på 
WP. 

Beslutsfattning, transporttider m m 
vad rör AMF 
Artikel 5 i NATO-pakten fastlägger 
att ett angrepp på ett av medlems
länderna skall betraktas som ett an
grepp på dem alla. Parterna förplik
tar sig att omgående vidta erforder
liga åtgärder, däribland utnyttjan
de av militära maktmedel. Detta 
kan medlemsländerna göra enskilt 
eller i samråd med de andra med
lemsstaterna. 

I ett krisläge som primärt berör 
t ex Norge måste norska myndig
heter först överväga om krisen är av 
sådan art att NATO-partners skall 
blandas in. Om norska myndighe
ter ber om allierad hjälp, kommer 
NATO-länderna i samråd beslut om 
man skall ge hjälp. Därefter skall 
de enskilda medlemsstaterna ta kon
kret 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 re
geringen, liksom beslutet om par
tiell mobilisering. Däremot måste 
stortinget besluta om total mobi
lisering och ikraftträdande av be
redska pslagstiftningen. 

Ett av de svåraste besluten som 
norska myndigheter står inför i sam
band med överföring av allierade 
förband till Norge måste vara just 
beslutet att be om insats av AMF l A 
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och AMF /L. Som tidigare påpekats 
är AMF i första hand en "gisslan" 
för att internationalisera en kon
flikt; för att bevisa att NATO kom
mer att engagera sig. AMF skall i 
första hand ha en avskräckande 
funktion. Detta medför att om hu
vudändamålet med styrkan skall 
uppfyllas måste den överföras till 
Norge innan en väpnad konflikt bry
ter ut. Beslutet måste alltså fattas 
tidigt i ett läge, där man kan upp
fatta det som en allvarlig upptrapp
ning 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 mo
biliseras, även detta en form för 
stark upptrappning av krisen. Man 
kan dra den slutsatsen att en begä
ran om insats av AMF representerar 
en tröskel i norsk säkerhetspolitik. 

Sedan väl detta beslut är fattat 
och godtaget av NATO torde till
transport av AMF-styrkorna vara 
möjliga att genomföra. För stora 
militära transportflygplan är möjli
gen uppställningsplatser och mark
tjänst begränsande faktorer. Luft
transporterade styrkor av AMF / L, 
som inte disponerar egna transport
medel kan få problem med att för
flytta sig från flygplatserna. 

U n der övningen Atlas Express 
1976 lär man ha tagit ner 3 trans
portflygplan / tim till Bardufoss flyg
plats. Även andra flygplatser med 
motsvarande kapacitet kan ta emot 
de flesta typer av transportflygplan, 
inklusive fp! C-5. Om .man lägger 
denna mottagningskapacitet tiii 

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 transpor
ter för sin markutrustning och för 
erforderlig ammunition. Underhålls
behovet för en styrka på 4 bataljo
ner rör sig om ca 1000 ton varav ca 
hälften drivmedel. Detta visar att 
det kan bli frågan om ett konkurens
förhållande mellan AMF l A och 
AMF /L. En lösning skulle kunna 
vara att ta in de taktiska flygför
banden 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 än
damål (avskräckningsstyrka i ett tro
ligt krisläge). 

STANAVFORLANT 
STANAVFORLANT uppsattes 
1967 som en fast organiserad SJO

styrka med stridsfartyg från flera 
NATO-länder. Den består av 4-8 
jagare och/eller fregatter. Tidvis in
går även ubåtar och underhållsfar
tyg i styrkan, som är underställd 
SACLANT och operativt kontrolle
ras av CINCEASTLANT. 

Sjöstyrkans uppgifter motsvarar 
AMF:s. Sålunda skall den visa 
NATO-flagg och demonstrera 
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 om
råden - kanske det viktigaste -
torde vara Norska Havet. Från 
norsk sida torde man vilja önska 
att STANAVFORLANT kunde up
pehålla sig längre tid där än vad 
som idag är fallet. I ogynnsamma 
lägen kan denna insatsberedda mul
tinationella 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 ut
rustning bäst sammanliknas med en 
infanteribrigad. Personalen utgörs 
uteslutande av yrkessoldater. Tidiga
re övningar -bl a i Nord-Norge
har visat att de kanadensiska för
banden är utrustade och utbildade 
för att kunna uppträda under vin
terförhållanden. 

En av bataljonerna i <;AST<;G in
går som tidigare nämnts i AMF /L 
och det är alltså resterande delar av 
förbandet som avses insättas i Nord
Norge. Detta rimmar väl med prin
cipen att förbanden från det multi
nationella AMF är en garanti för 
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ytterligare förstärkningsförband till 
det område där AMF sätts in. 

Det finns emellertid inga trans
portfartyg i det kanadensiska fö rsva
ret som kan sättas in för sjötrans
porter 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 urlast
ning och gruppering i Norge.4) 

Bild 3. Bataljon ur RLT grupperad för anfall i norsk terräng m ed am fibietransport
vagnar LVTP7 och stridsvagnar M60. (Team Work 1976). 
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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 (MAR
CONFORLANT) som är samman
satt av en US marinkårbrigad, Brit
tiska Commando Royal Marines och 
ett nederländskt marininfanterikom
pani. Denna styrka övades delvis i 
Team Work 1976 då den delvis fält
mässigt landsattes i NAMSOS-om
rådet i Syd-Norge. 

Huvudelementet i denna styrka 
utgörs av det amerikanska marin
kårförbandet. US Marincorps 
(USMC) består idag av tre Marine 
Divisions/ Air Wings. En Marine Di
vision kan organisationsmässigt jäm
föras med en infanteridivision. Var
je Division understöds av en Air
Wing, normalt bestående av 8 divi
sioner taktiskt flyg, 3 divisioner spa
nings- och sambandsflygplan samt 6 
divisioner helikoptrar. En full Air 
Wing skulle sålunda kunna innehål
la ca l 00 taktiska flygplan, 30-40 
övriga flygplan samt ca 130 heli
koptrar. 

A v marinkårsdivisionerna är en 
stationerad vid Atlantkusten (North 
Carolina) och det är från denna di
vision, som en eventuell insats på 
nordflanken kan komma att ske. 
Insatsen kan varieras på olika ni
våer. 

Den minsta enhet som kan sättas 
in är en Marine Amphibious Unit 
(MAU) som är uppbyggd kring en 

marininfanteribataljon och en heli
kopterskvadron. 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 am
fibiefartyg. Den har naturligtvis en 
långt större stridsförmåga än MAU 
och den kan avdelas till ett krisom
råde 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 am
fibiefartyg. 

Tillgången till amfibiefartyg för 
transport av marinkårsförband upp
går idag till kapacitet för l l /3 di
vision/air wing fördelad med hälf
ten 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 kom
mer tid för ilastning och förberedel
ser. 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 må
nad. Delar av ATF, t ex en MAB, 
kan dock med tiUgång till de am
fibiefartyg som finns på östkusten 
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vara utanför Norge efter kanske hal
va 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 un
derstöds- och underhållsenheter. 
Här föreligger emellertid problem 
med tillgängligt amfibietonnage. 
Styrkan som tidigare hade sig under
ställd två specialhangarskepp (H er
mes och Bu/work) och två "anfalls
fartyg" (Fearless och Interpied) dis
ponera nu inga egna fartyg längre. 
Bu/work och Interpied har lagts i 
materialberedskap, men kan kanske 
några år framåt förhållandevis 
snabbt rustas. Hermes har konver
terats till antiubåtsfartyg, men har 
transportuppgift för amfibiestyrkan 
som andrahandsuppgift Fearless 
slutligen används för att ge sjöka
detterna vid The Naval College sjö
träning, men torde kunna detache
ras om behov uppstår. 

Inför dessa väsentliga reduktioner 
av marinkommandostyrkans trans
portkapacitet har Royal Navy och 
Royal Marines bedrivit försök syf
tande till att utnyttja civila bilfärjor 
för överskeppning. Detta medför na
turligtvis att förmågan till landstig
ning på öppen kust mer eller mind
re försvinner. 

Det holländska förband som tid
vis ingått i MARCONFORLANT 
utgörs av 59. Independent Com
mando ur holländska marinkåren. 
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Bild 4. Grupp ur 3. CDO Brigade land
stiger. (Team Work 1976). 

Detta förband av kompanis storlek 
har, liksom åtminstone två av de 
brittiska commando Groups ( 43. 
och 45.), övat i Norge vintertid un
der perioder på upptill 3 månader. 7) 

övriga markstridsförband ingående i 
strategiska r.eserver 
öppna uppgifter om allierade för
stärkningar tar endast upp ameri
kanska, kanadensiska, brittiska och 
holländska förband som aktuella för 
insats i Norge (utöver AMF). Väst
tyska och franska förband syns inte 
alls vara aktuella. Ovan har redo
visats de förstärkningsförband som 
ligger närmast till hands. Beroende 
på det strategiska läget i Europa 
kan givetvis SACEUR avdela ytter
ligare markstridskrafter till nord
flanken. Det finns då ytterligare 
strategiska reserver som kan bli ak
tuella. Från USA kan teoretiskt på
räknas ytterligare en marinkårsdivi
sion med tillhörande Air Wing samt 

möjligen också någon av de 7 ståen
de amerikanska divisioner ur den 
strategiska reserven, t ex 82 th Air
borne 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 stäl
las till NATO's förfogande i Euro
pa eller t o m i Norge, där de är väl 
ägnade att uppträda under vinter
förhållanden. Storbritannien, slutli
gen, har trots omfattande reduce
ringar i vad avser stridskrafter, yt
terligare s k Special Reinforcement 
Forces för NATO som kan vara ak
tuella. UK Mobile Force, från 1979 
bestående av en brigad med flygun
derstöd (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 dispo
nerar NATO i Atlanten naturligt
vis omfattande sjöstridskrafter som 
i ett krigs inledningsskede kan sy
nas underlägsna de samlade WP
sjöstridskrafterna från Norra Havs
och östersjömarinerna, men som 
snart nog kan växa till jämbördig
het, ja t o m överlägsenhet. 

Om beslut fattas C~tt allierade styr
kor skall sättas in i Norge är det 
knappast något tvivel om att STRI
KE FLEET med sina hangarfartygs
grupper kommer att sättas in på 
nordflanken för att skydda överfö-

ringstransporterna. Inom den ame
rikanska flottan pågår f n utbygg
nad av eskortkapaciteten över hav. 
Målsättningen är 250 fartyg. Större 
delen av dessa fartyg har antiubåts
och luftvärnskapacitet En tredje 
komponent från den amerikanska 
flottan är de atomdrivna ubåtarna. 
Även om föga är känt om dessa 
ubåtars utnyttjande och operations
mönster, 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 omfattan
de ubåtskrig. 

Den brittiska flottan koncentrerar 
sedan 1976 all sin kraft inom CIN
CEF 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 föl
jande 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 flygstridskraf
ter, som relativt snabbt kan insättas 
på nordflanken, kan nämnas de tre 
jakt- och spaningsdivisioner med 
Phantom och Jaguarflygplan som in
går i UK Mobil Force. Därtill kom
mer någon eller några av de sex 
jaktdivisioner som finns kvar i Eng
land och av vilken en har luftskydd 
av marinstridskrafter som huvud
uppgift. Engelska marinflyget med 
bl a fyra divisioner Nimrod är ock
så en kapacitet att räkna med över 
Norska Havet. 

Från amerikansk sida kan, utöver 

M a r k s t r i d s k r a f t e r 
AMF(L) Brigad 
CASTCG Brigad 

de Air Wings som understödjer ma
rinkårsdivisionerna, även påräknas 
enstaka divisioner med stridsflyg
plan. Exempel på sådana divisioner 
som på mycket kort tid (3 dygn) in
satts 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 nord
flank ger följande tabell: 

3-4 dygn 
20-30 dygn (Öronmärkt) 

MARCONFORLANT Division 30 dygn 
UK Mobile Force 
UK Joint Airborne Task 
Force 
US 82th Airborne Div 

Sjöstricskrafter 
STRIKE FLEET 
ST ANAFORLANT 

Flygstridskrafter 
AMF(A) 
RAF div 
Kanadensisk div 
Marconforlant luftdel 
UK Mobile Force luftdel 
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Brigad 14 dygn 

B at lO dygn 
Division 10 dygn 

3-4 hangarftpgrp 
4-8 jagare 

3-4 divisioner 
2 divisioner 
2 divisioner 
4 divisioner 
3 divisioner 

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 förstärkningsför
band till nordflanken i allmänhet 
och Norge i synnerhet. Vilka för
stärkningsresurser som i aktuellt lä
ge kommer till genomförande är 
vanskligt att förutspå. En viktig för
del med de allierade förstärknings
förbanden är emellertid att de samt
liga utgörs av stående styrkor, som 
inte kräver mobilisering. Förstärk
ningsförbanden finns gripbara idag! 
De är därmed ett bidrag till den mi
litära balansen i Nordeuropa. De in
nebär en osäkerhetsfaktor i WP 
styrkejämförelser och tjänar där
med otvivelaktigt som en konflikt
avhållande faktor. 

En rad olika faktorer inverkar 
naturligtvis på frågan hur och om 
de olika förstärkningsförbanden når 
fram till sitt målområde i Norge el
ler Danmark. Sådana faktorer är 
t ex skydd av transporterna, mottag
ningsresurser, skydd av mottagnings
platserna, ledningsresurser i motta
garlandet, beslutsfattning e t c. Det 
skulle föra för långt att i denna ar
tikel noggrant utvärdera dessa prob
lemställningar. I den inledningsvis 
anmälda NUPI-rapporten görs emel
lertid aktningsvärda försök att be
lysa främst hela den marina och 
luftmilitära situation som kan kom
ma 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 kon
centrerade bild av den kamp om 
sjö- och luftherravälde som då kom
mer 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 luftopera
tiv karaktär 

• mottagningsresurserna för luft
transporterade förstärkningar är 
tillfredsställande 

• mottagningsresurserna för på ha
vet transporterade förstärkningar 
är - om inte amfibietransport
fartyg utnyttjas - otillräckliga i 
Nord-Norge, varför handelston
nage måste tas in i sydnorska 
hamnar, omlastas i mindre ton
nage eller landsvägen vidare
transporteras till N ord-N orge. 

• skyddet av mottagningsplatserna 
åvilar mottagningsnationen, even
tuellt med understöd av allierade 
förband som överförts innan 
krigsutbrott (t ex AMF) 

• de första dygnen efter krigsut
brottet blir mycket kritiska; om 
inte förstärkningarna kan tillfö
ras i tid blir värdet av dem starkt 
reducerade 
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• NATO's värdering av överförings
möjligheterna 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 mottagningsre
surserna (flygfält, hamnar) 

- utbyggnad av kommunikations
nät 
bättre skydd av mottagnings-

Lärdomar för Sverige 
I sitt betänkande om totalförsvaret 
1977- 828) säger 1974 års försvars
utredning bl a följande: 

"V år t land innehåller inte om
råden av primärt strategiskt intres
se för stormaktsblocken. Kontrol
len av sådana områden i vår när
het förutsätter inte nödvändigtvis 
kontroll av svenska område. Där
emot kan svenskt territorium be
röras i samband med operationer 
syftande till att nå kontroll över 
/ör stormaktsblocken viktiga om
råden på Nordkalotten, Skandina
viens västkust och vid Östersjöut
loppen. För vårt vidkommande kan 
därvid främst norra och södra Sve
rige samt västkusten komma att 
beröras av sådana operationer". 

platser (t ex lvskydd med ro
botar av flygfält) 
förhandslagring av tung mate
riel för öronmärkta förband 
till mottagarlandet 

- ökad övningsverksamhet i mot
tagarlandet för aktuella (möj
liga) allierade styrkor. 

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

kusten. Det må vara att behovet av 
rationaliseringar av marina lednings
förband på västkusten krävs för att 
reducera de stigande personalkost
naderna i det svenska försvaret. 
Men låt de stridsdugliga mari
na förbanden på västkusten va
ra kvar - eller hellre - förstärk 
dem i första hand med fler strids
fartyg och med modernare eldled
ningsutrustningar på kaförbanden. 
I ett läge där Sverige skall vara neu
tralt i ett krig mellan stormakts
blocken (det är ju vår officiella mål
sättning) kommer enligt min upp
fattning just västkusten att bli sam
ma lovartskust som den var under 
perioden 1940-41. Enbart neutra
litetvaktssituationen torde vara nog 
för att motivera ett ökat - eller åt-

Försvarsutredningen har alltså minstone bibehållet - marint för-
prioriterat även den svenska väst- svar på västkusten. 
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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 passage
rartransportmedel. 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 egen
skaper 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 genom
gått, har olika konstruktiva lösningar beträffande bärplansystem, propul
sion, 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 be
gränsats till att omfatta endast skeppstekniska aspekter, eftersom avvi
kelserna från konventionella fartyg är störst på dessa områden. 

BÄRPLANBÅTAR 

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 lycka
des uppnå de för den tiden ansen
liga farterna av 40 knop resp 61 

knop med båtar (Bells med luftpro
pulsion) försedda med bärplan enligt 
stegprincipen, d v s 4- 5 plan över 
varandra i stegform. Detta arran
gemang kan anses vara ursprunget 
till det ytskärande bärplansystemet 
Olika varianter av denna stegprin
cip framkom under åren 1920-
1940 men har trots vissa fördelar -
bl a möjlighet att optimera de olika 
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planen för olika farter och djup
gående - inte fått några tillämp
ningar i modern tid. 

Nästa betydelsefulla steg i utveck
lingen togs av von Schertel som un
der 2:a världskriget patenterade och 
i samarbete med Sachsenberg kons
truerade ett V-format enkelt ytskä
rande bärplan. Utvecklingen av det
ta system fortsattes efter kriget ge
nom den schweiziska firman Sup
ramar Company, som konstruerat 
och byggt en serie bärplanbåtar för 
passagerartransport. Den första bå
ten (PT 10) på ca 9,5 ton och en ka
pacitet på 28 passagerare, sattes i 
trafik 1953. Den största typen som 
hittills byggts ( PT 150) är på ca 150 
ton, 250 passagerare och introdu
cerades 1968. Farten för flertalet av 
båttyperna i denna serie är i stor
leksordningen 35-38 knop. Sup
ramars konstruktioner har licenstill
verkats i en serie länder, främst Ita
lien och Japan, och har därigenom 
fått en relativt bred spridning. 

I USA började utvecklingen av 
bärplanbåtar ta fart efter 2:a världs
kriget genom initiativ och ledning 
från marina myndigheter, främst 
Office of Naval Research. Under 
perioden fram till 1960 framtogs ett 
relativt stort antal projekt och ex
perimentbåtar med sikte på marina 
tillämpningar. Ett nästan genom
gående konstruktionsdrag hos dessa 
experimentbåtar utgjorde arrange
manget med helt nedsänkta bärplan, 
kombinerade med automatisk nivå
kontroll av olika utförande. Detta 
system har också kommit att bli 
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helt dominerande inom den fortsat
ta amerikanska bärplanbåtutveck
lingen. 

Med de samlade erfarenheterna 
från denna experimentverksamhet 
som grund, inleddes en intensiv ut
veckling med början omkring 1960 
i det s k U. S. Navy Development 
Program. Inom ramen för detta pro
gram konstruerades och byggdes den 
första bärplanförsedda patrullbåten 
vid Boeing Co, vilken benämndes 
PCH-1 (Patrol Craft Hydrofoil) 
High Point. Båten fick ett deplace
ment på 120 ton och en fart av 40 
knop. Bärplanarrangemanget var 
mycket avancerat, med helt ned
sänkta plan på indragbara stöttor. 
Propulsionssystemet utgjordes av 
gasturbiner och propellrar, placera
de i nederdelen av de två aktra stöt
torna. 

I början av 60-talet projekterade 
och byggde Boeing Co också några 
provbåtar i mindre storlek för ex
perimentering med superkaviterade 
bärplan för höga farter respektive 
för prov med vattenstråldrift 

1962 beslutades om konstruktion 
av den än i dag största bärplanbå
ten 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 ut
värdering i ubåtsjakt till havs. Ra
den av experiment- eller prototyp
farkoster, som kom fram under 60-
talet, avslutades med att Grumman 
och Boeing Co kontrakterades för 
framtagning av var sitt projekt på 

en bärplankanonbåt utifrån en given 
målsättning. De båda företagen val
de olika lösningar för att uppfylla 
kravspecifikationen såväl avseende 
bärplanarrangemang som propul
sion. 1968 levererades PGH-1 Fiag
sta/f (Patrol Gunboat Hydrofoil) 
från Grumman och PGH-2 Tucum
cari från Boeing. Båda båtarna ut
rustades med dubbla gasturbiner 
men fick olika propulsionssystem. 
Flagstaff har superkaviterande pro
pellrar placerade vid det aktra bär
planet och Tucumcari vattenstrål
drift 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 vikts
fördelning 29/71. Dessa två proto
typer underkastades omfattande ope
rativ utprovning i Pacific Fleet. De 
goda erfarenheterna härifrån torde 
ha varit avgörande för den fortsätt
ning av det amerikanska bärplan
båtprogrammet som vi i dag kan 
följa. 

Steget över från den dittillsvaran
de experiment- och prototypverk
samheten till mer målinriktad an
skaffning togs i början av 70-talet, 
i och med det principbeslut om ge
mensam utveckling av en robotbe
styckad bärplanbåt i 230-tons-klas
sen, som togs mellan Nato-länderna 
USA, Västtyskland och Italien. Båt
typen avsågs främst utnyttjas som 

Figur J. Italiensk bärplanbåt "Sparviero" (P 420}, c:a 65 ton. 
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patrull- och eskortfartyg i Medel
havet. USA åtog sig att konstruera 
prototypfartyget och bygga de två 
första enheterna, medan de andra 
länderna skulle bygga en båt var
dera i ett första skede. Italien bröt 
sig tidigt ut ur samarbetet och val
de att licensbygga en mindre bär
planbåt i 65 tons storlek, i princip 
en modifierad Tucumcari. Den förs
ta enheten i en serie på sex båtar 
har redan levererats till italienska 
flottan. (Fig 1). 

Ä ven Västtyskland förefaller tve
ka att fullgöra sin del av program
met. 

Den amerikanska prototypbåten 
med typnamnet PHM l Pegasus le
vererades 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 mi
litära inriktningen, har vissa båtty
per 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 inbryt
ning på detta område har dock 
gjorts av Boeing med passagerarbå
ten 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 se
dan 1976 trafik i Hongkongregionen 
och mellan öar i Hawai, där de vi
sat sig mycket konkurenskraftiga. 
Ä ven denna båttyp bygger på Boe
ings konstruktionsprincip. 

* 
Det land där bärplanbåtarna fått 

den största spridningen är Sovjet
unionen. Utvecklingen tog fart i slu
tet av 50-talet och den första större 
passagerarbåten med typbeteckning
en 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 ge
nomgående byggts med ett speciellt 
utformat bärplansystem med helt 
nedsänkta men extremt grundgåen
de plan . Detta system är anpassat 
för gång i insjöar och floder där 
ringa sjögång kan förväntas och li
tet 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 bär
plansystem med helt nedsänkta au
tomatiskt kontrollerade plan. Dessa 
båtar utgör dock enstaka undantag 
från de förutnämnda typerna. Fart
prestanda 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 propeller
drift är den vanligaste kombinatio
nen, men gasturbin och vattenstrål
drift 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 auto
matiskt kontrollerade förliga bär
plan har framtagits. 

* 
Andra länder där tillverkning av 

bärplanbåtar sker är främst Italien, 
Japan och Canada. Några särpräg
lade konstruktioner har inte pres
terats, utan båttyperna bygger hu
vudsakligen på Supramars bärplan
system. Ett intressant undantag ut
gör den i Canada utvecklade bär
planbåten Bras d'Or på 200 tons de
placement och 60 knops fart. Den
na prototyp, som tagits fram för 
utprovning i ubåtsjaktuppgifter till 
havs, har inte fått någon efterföljd, 
troligen på grund av de mycket hö
ga kostnaderna för det valda bär
plansystemet. 

Bärplansystem 
Av föregående översikt framgår att 
tre huvudutföranden på bärplansys
tem dominerar på dagens generation 
båtar ytskärande plan (Supra
mar), 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-forma

de) b ä r p l a n s y s t e m e t er
fordrar ingen attitydkontroll utan 
ger genom sin form en självstabili
sering av båten. Ju högre fart desto 
högre reser sig planet ur vattnet och 
vid krängning ökar den våta ytan 
på lågsidan, vilket ger en upprä
tande kraft. Vid gång i sjö orsakar 
varje våg en lyftimpuls via planen 
och åstadkommer därmed en häv
ningsrörelse på båten, som dock blir 
något dämpad i förhållande till 
motsvarande effekt på ett deplace
rande skrov. Kännetecknande för 
det ytskärande bärplansystemet är 
alltså enkelhet i konstruktionen, 
självstabilisering och högfartegen
skaper i lugnt vatten. Till nackde
larna hör stort djupgående (stilla
liggande) 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 fak
tor. 

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 för
ändringar har efterhand införts och 
den största båttypel) PT 150 har t ex 
helt nedsänkt bärplan akter. stabili
seringsegenskaperna har samtidigt 
förbättrats genom att de aktra pla-

nen försetts med ett system för ven
tilering 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 luft
utsläpp på ovansidan minskas lyft
kraften medan den ökar om luften 
ledes ut på undersidan. 

Ä ven om relativt stor lyftkraftva
riation kan åstadkommas på planet 
med detta system blir den totala sta
biliseringseffekten på båten förhål
landevis ringa. 

En annan lösning för att förbätt
ra stabiliseringen för ytskärande 
bärplan har utvecklats av det ita
lienska varvet Cantieri Navaltecnica. 
På ett nytt projekt benämnt Mafius 
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600 har bärplanen försetts med ställ
bara klaffar, som manövreras av ett 
särskilt nivåkontrollsystem. Detta 
består av rörelseavkännande instru
ment (vertikalgyros och accelero
metrar) 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 k
t 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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tenytan - utom vid "broaching", 
d v s när planen skär ur en våg. Vid 
rullning och stampning erhålls följ
aktligen ingen automatisk upprätan
de kraft, varför en särskild nivå
kontrollfunktion erfordras. Med de 
avancerade kontrollsystem, som ut
vecklats för dagens generation bär
planbåtar, har utomordentliga pres
tanda beträffande stabilitet och rna
näveregenskaper 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 vertikalaccelera
tionerna för olika farkosttyper en
ligt nedanstående diagram (Fig 5) vi-

sar också den markanta överlägsen
heten hos bärplanbåtar med helt 
nedsänkta plan. 

Till nackdelarna med helt ned
sänkta bärplan hör främst att trans
missionssystemet vid propellerdrift, 
i kombination med fällbara stöttor, 
blir mycket komplicerat. Detta stäl
ler ökade krav på underhåll och in
nebär ökad vikt samt höga kostna
der. Vid propulsion genom vatten
stråldrift blir transmissionsproble
met givetvis väsentligt förenklat. 

* 
Boeings principiella lösning av 

bärplansystem med propulsion som 
valts av U. S. Navy för Pegasus

serien kan nog anses vara det pres-
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Figur 5. Typiska fartygsaccelerationer vid fart . 
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tandamässigt bästa systemet. En be
betydelsefull del i detta system är 
nivåreglerutrustningen, varför det 
kan vara motiverat att något när
mare beskriva denna. 

Arrangemanget framgår av ne
danstående schematiska figur (6). 
Från sensorer bestående av accele
rometrar och gyros placerade för 
och akter går elektriska signaler till 
en central dator. I denna bearbetas 
signalerna och omvandlas till ut
gående styrsignaler som efter för
stärkning ger impulser till det hyd
rauliska reglersystem som påverkar 
bärplanens nivåklaffar. I stäven är 
en ultraljudsändare och mottagare 
placerad, vilken avger frekventa sig
naler som reflekteras mot vatten
ytan och efter omvandling likaledes 

matas in i datorn. Höjdsensorn har 
till uppgift att hålla båten på förut
bestämd "flyghöjd" medan de öv
riga sensorerna påverkar båtens ver
tikal-, krängnings- och girrörelser. 

* 
Det r y s k a b ä r p l a n s y s t e

m e t med helt nedsänkta fasta bär
plan 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. Bärpla
nen har en extremt bred profil och 
är placerad i dubbelarrangemang. 
Det undre bärande planet befinner 

Höjdsenaorsr, {gi
vare o mottagare) 

SB klaffmotor 

SB klaffmotor 
eegment 

SB klaf 
eegment 

Figur 6. Boeing Jet-Foil/ PHM. Kontrollsystem. 
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sig under fart ca en kordbredd un
der vattenytan. Det övre reservpla
net svarar endast för långskeppssta
biliteten samt för extra lyftkraft vid 
"take-off". Det ringa djupgåendet i 
kombination med korta stöttor och 
sålunda liten frigångshöjd för skro
vet, gör systemet väl anpassat till 
grunda vatten samt flod- och insjö
trafik. Den principiella utformning
en av detta bärplansystem har bibe
hållits i huvudsak oförändrat även 
på modernare båtar. 

* 
A v väsentlig betydelse för bär

planbåtarnas prestanda är också ut
formningen av själva b ä r p l a n
p r o f i l e r n a. För att farter över 
ca 50 knop skall kunna uppnås 
krävs att kavitationsproblemet kan 
lösas. Man har alltså ställts inför 
samma svårigheter som gäller pro
pellrar vid höga varvtal, d v s verk
ningsgradnedsättning, erosion i ma
terialet samt hög ljudnivå. Olika lös
ningar har framkommit varav för
utom superkaviterande profiler ock
så s k ventilerade profiler prövats. 
Följande figur (7) visar den princi
piella utformningen av de olika pro
filtyperna. 

Med en testbåt försedd med ven
tilerad bladsektion har farter om
kring 80 knop uppnåtts. Även super
kaviterande profiler möjliggör far
ter av denna storleksordning, men 
många problem har ännu inte fått 
en tillfredsställande lösning. Ett 
exempel på detta är svårigheten att 
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Figur 7. Bärplanprofiler. 

erhålla tillräcklig lyftkraft i "take
off" -fart respektive i övergången 
mellan underkaviterande och över
kaviterande zoner. Ett stort forsk
nings- 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 stöt
torna har på nyare båttyper konst
ruerats med tillfredsställande styrka 
bl a genom användande av höghåll
fasta 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 brott
zon som är vekare än övriga delar. 

Skrovutformning 
De första bärplanbåtarnas skrov ut
formades enligt samma principer 
som tillämpats på sjöflygplan, d v s 
som planerade skrov med steg. Den
na konstruktion visade sig snart 
olämplig med hänsyn till de hydra
dynamiska krav som måste ställas 
på skrovet vid deplacerande gång 
och vid exempelvis "kraschland
ning". Även de olika bärplanarran
gemangen har i hög grad påverkat 
skrovformerna. Detta förhållande 
och avsaknaden av enhetliga konst
ruktionskriterier har lett till att man 
hos dagens generation bärplanbåtar 
finner ungefär lika många utföran
den som det finns båttyper. 

U n der senare år har emellertid 
teoretiska och experimentella stu
dier inriktats mot sådana grundläg
gande kriterier. Stor vikt har därvid 
lagts vid goda sjöegenskaper då i 
många sammanhang hög fart i de
placerade läge är önskvärd. Skrovet 
måste också tåla de sjöslag som kan 
uppstå när båten framförs deplace
rande med bärplanen nedfällda och 
med nivåreglersystemet inkopplat. 
(De sistnämnda kraven gäller givet
vis endast båtar med helt nedsänkta 
bärplansystem.) Pegasus utgör ett 
bra exempel på ett speciellt anpas
sat 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 flyg
plantekniska och skeppstekniska 
konstruktionsprinciper i stor ut
sträckning kommit att tillämpas. 
Lättmetall är det dominerande ma
terialet i såväl skrov som överbygg
nader. 

En fråga som ofta uppkommer i 
samband med bedömningen av den 
framtida utvecklingen av bärplanbå
tar är hur stora dessa kan göras. Nå
got definitivt svar på denna fråga 
kan väl inte ges, men vissa begräns
ningar är givna. Vid ökad storlek 
av farkosten ökar vikten med ku
ben på längdskalan, medan lyftkraf
ten från bärplanen - om dessa be
hålles i konstant proportion till far
koststorleken - endast ökar med 
kvadraten på längdskalan. Antingen 
måste bärplanens area ökas eller 
också måste farten stegras för att 
lyftkraften, som varierar med kvad
raten på farten, skall öka. Vissa 
experter har bedömt att den prak
tiska 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 möjlig
gjorts ge·nom utvecklingen av mari
na gasturbiner, där höga effekter 
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kombinerats med kompakt utföran
de och låg vikt. Gasturbindrift har 
i princip blivit den enda lämpliga 
lösningen för snabba bärplanbåtar 
med helt nedsänkta plan. För rna
näverändamål har dessa båtar ett se
parat propulsionssystem, där kraft
källan 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 max
fart på bärplanen. Motståndskurvan 
har en mycket markant diskontinui
tet vid denna övergång mellan de
placerande läge och bärplanläget, 
som motsvarar ett effektuttag på 
motorerna av samma storlek som 
vid max-fart men vid helt olika far
ter. Detta ställer speciella krav på 
bl a propellerkonstruktionen. Båtar 
med ytskärande bärplan har ett re-

SVÄVARE 

Bakgrund och utvecklingssteg 
Iden att utnyttja markeffekten eller 
luftkuddeprincipen för att minska 
friktionen mot underlaget är egent
ligen mycket gammal. Två svens
ka namn figurerar i detta samman
hang - Emanuel Swedenborg 1716 
med en handdriven luftkuddeplatt
form och Gustav de Laval som 1882 
utförde experiment med luftsmörj
ning av ett båtskrov. Frånsett dessa 
tidiga insatser är det inte förrän en 
bit in på 1900-talet som man noterar 
en viss omfattning på tillämpning-
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lativt okomplicerat propulsionsar
rangemang, vanligtvis med en rak 
axelledning som dock får en ganska 
stor lutning med åtföljande något 
försämrad propellerverkningsgrad. 

Vid helt nedsänkta bärplan och 
propellerdrift blir transmissionssys
temet väsentligt mer komplicerat. 
Ett talande exempel på detta utgör 
den tidigare nämnda amerikanska 
High Point med dubbla propellrar 
på vardera av de två aktra uppdrag
bara stöttorna. 

En väsentligt enklare lösning av 
propulsionen är vattenstråldriften 
som införts i senare båttyper med 
höga fartprestanda. Den sämre verk
ningsgraden för vattenstrålaggregat 
i förhållande till propellerdrift spe
ciellt vid lägre farter uppvägs av 
vinsten med förenklat transmissions
system och därmed ökad driftsäker
het och minskat underhåll. 

arna av luftkuddeprincipen. Det var 
dock endast fråga om enstaka expe
riment vilka inte ledde till någon 
fortsättning. 

Den moderna utvecklingen kan 
sägas börja med Christopher Cocke
reli 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 expe
rimentfarkost SRN l på ca 4 ton 
byggd vid Saunders Roe Ltd de
monstrerades första gången 1959. 

Denna pionjärinsats utgör också in
ledningen på en intensiv satsning på 
svävarutveckling i Storbritannien, 
vilken givit landet en ledande ställ
ning 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 kjol
system. Som exempel på den snabba 
utvecklingstakten kan nämnas att 
SRN l lyckades uppnå en fart av 12 
knop medan SRN 3 fyra år senare 
presterade en toppfart på 74 knop. 
Redan från början understöddes in
dustrins satsning på svävarområdet 
av de statliga myndigheterna i Eng
land bl a genom det 1960 bildade 
Hovercraft Development Ltd. Ä ven 
från militär sida var intresset stort 

för att utvärdera svävarnas poten
tiella möjligheter inom såväl mari
nen som armen. En gemensam or
ganisation 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 Bri
tish Corporation, bildat 1966, varit 
den helt dominerande industrin. Fö
retaget 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 svä
vare som tillverkats i utan jämfö
relse störst antal av alla svävare och 

Figur 8. Brittisk svävare, BH7, under sverigebesök. C:a 50 ton. 
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har fäet en mycket bred spridning 
världen över. 

BH7 på 50 ton är den första ren
odlade militära svävaren som byggts 
av BHC. (Fig 8). Den har sålts till 
Iran i ett antal exemplar och har i 
IHU regi undergått mycket omfat
tande prov bl a vinterförsök i Sve
rige1972. Under de senaste två åren 
har BH7 testats för minsvepnings
uppgifter där amfibiesvävarens egen
skaper visat sig speciellt värdefulla. 
Svävaren uppfyller mycket höga 
krav på minskydd samt är förhål
landevis okänslig för undervattens
detonationer. IHU har också ge
nomfört minsvepningsprov med en 
inhyrd SRN4 med, enligt uppgift, 
goda resultat. 

Från 1969 har egentligen inga helt 
nya svävarkonstruktioner tagits 
fram av British Hovercraft Corp., 
även om ett flertal olika projekt 
över bl a militära attacksvävare med 
robotbestyckning presenterats. Ut
vecklingen har i stället begränsats 
till ändring av befintliga konstruk
tioner, huvudsakligen i form av för
längning av skroven. Sålunda före
kommer SRN6 i fyra olika versio
ner 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 tillverknings
program, om än i begränsad omfatt
ning. Sedan 1965 har förteaget ut-
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vecklat och byggt en speciell svävar
typ med vattenpropellrar för fram
driften. Svävaren, som har typbe
teckningen VT l, har två kölar mitt 
under skrovet på vilka propellrarna 
är monterade. Kjolsystemet utgöres 
av flexibla gummikjolar runt hela 
farkosten. Fördelarna med detta ar
rangemang ligger främst i bättre rna
näveregenskaper och tystare gång. 
Till nackdelarna hör att amfibie
egenskaperna bortfallit och att svä
varen kräver speciella landningsplat
ser. Svävartypen har endast tillver
kats i ett fåtal exemplar. Med ut
gångpunkt från VT l har Vosper 
konstruerat och byggt en större mi
litär amfibiesvävare, VT2, på -
100 ton, avsedd för underhålls- och 
trupptransporter. (Fig 9). Som fram
går av figuren har svävaren ett gans
ka okonventionellt propulsionsarran
gemang med snedställda dysförsed
da luftpropellrar. 

* 
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 tillverk
ningen endast omfattat passagerar
svävare av en mindre typ HM2 (för 
65 passagerare), men ett projekt på 
en större militär version är fram
taget. 

Medan utvecklingen av svävare i 
England huvudsakligen skett på det 
civila området är det i USA den mi
litära sektorn som helt dominerat. 

satsningen på svävarfarkoster in
tensifierades i USA 1969 genom det 
program för projektering av Surface 
Effect Ships (SES), som startades av 
U. S. Navy inom en särskilt bildad 
organisation benämnd "Jo in t Sur
face 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 le
vererades till U.S. Navy 1974 efter 
ca 2 års utprovning är båda av sido
kölsvävartyp på 100 tons vikt. (Fig 
10 och 11). 

SES JOOA har vattenstråldrift och 
SES JOOB vattenpropellerdrift (su-

perkaviterande halvnedsänkta pro
pellrar). Resultaten från utprov
ningen av dessa prototyper har up
penbarligen varit så positiva att man 
besluta t om projektering av en pro
totyp till en 2 000 tons SES. 

Parallellt med utvecklingen av 
SES satsar USA även på ett utveck
lingsprogram för amfibiesvävare som 
landstigningsfarkoster. Inom ramen 
för detta program har Aerojet och 
Bell konstruerat och byggt två pro
totypfarkoster Jeff (A) och Jeff (B) 
på 150 tons vikt , med fartprestanda 
på 50 knop. De två prototyperna 
har erhållit olika framdrivningsar
rangemang. J eff (A) har fyra dys
propellrar i vridbara pyloner och 
J eff (B) två fasta dyspropellrar. 

Ett tredje forskningsprogram är 
inriktat på svävare för operationer i 
arktisk miljö benämnt "Arctic Sur
face Effect Vehicle (SEV) Pro
gram" . Några konkreta projekt fö
religger ännu inte. 

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 svä
vare 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. 

Figur II. Amerikansk svävare typ SES-JOOB , c:a JOO ton. 
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avses i år sättas i trafik över En
gelska kanalen. (Fig 12). 

* 
Intresset i Sovjetunionen för svä

vare har varit relativt ringa, att dö
ma av den begränsade produktionen 
av dessa farkoster. För passagerar
trafik på floder och sjöar har sedan 
början av 1970-talet olika typer av 
sidakölsvävare i s torlekar 15- 30 
ton framtagits. Några 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 om
rådet förefaller satsningen på dessa 
farkoster vara begränsad. 

* 

I Canada har amfibiesvävare fått 
en speciell roll, förutom som trans
portmedel, även som isbrytare. se
dan 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 fundamen
tal betydelse och inverkar i hög 
grad på motståndet mot underlaget, 
d v s på fart och effektbehov samt 
på sjöegenskaper och stabilitet. 

~~ '71"-' 
., .. ····.··.n ... ' ··· . .,.~ · .. ............ , 

,..!:..... - ·, • -

Figur 12. Fransk svävare typ Naviplane N500, 240 ton. 
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Figur 13. Kanadensisk svävare typ ACT
JOO, c:a 250 ton, vid brytning av 56 cm 
tjock is. 

Mot bakgrund av alla de krav 
som måste ställas på kjolarnas funk
tion är det naturligt att mycket om
fattande forsknings- och utveck
lingsinsatser gjorts på detta område. 
En mångfald olika lösningar har ta
gits fram och prövats. Hittills har i 
princip tre grundkonfigurationer ut
kristalliserats. De olika principlös
ningarna framgår av nedanstående 
figur (14). 

Figur 14 a visar den konstruktion 
med delat kjolsystem - en sluten 
överkjol (bag) och undre kjolseg
ment (fingrar) - som år 1966 in
troducerades av BHC på SRN5. 
Denna lösning visade många förde
lar bl a i form av lågt vattenmot-
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stånd och förenklat underhåll ge
nom utbytbarhet av fingerelemen
ten. 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 egen
skaper och prestanda, baserats på 
nämnda kjolsystem. Utvecklingen 
har gått mot successivt ökad finger
höjd från 30 % av totala kjolhöjden 
till i dag vanligtvis 50 % höjd. Den
na fördelning har bedömts optimal 
med hänsyn till dynamiskt motstånd 
i sjö samt kravet på stadga och vib
rationssäkerhet hos fingrarna. Prov 
med ännu större fingerhöjd, upp till 
73 %, har gjorts på bl a BH7, var
för en fortsättning av trenden kans
ke kan förväntas. Förutom ändring
ar avseende fingrarnas utformning 
har även överkjolen varit föremål 
för successiva förbättringar. För att 
eliminera de svängningstendenser 
som i vissa belastningsfall uppkom
mer i kjolsystemet har överkjolen 
delats med en längsgående inre vägg, 
samtidigt som kjolinfästningen höjts. 
(Se fig 14 b). En svaghet i kjolsys
tem 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 friktions
ökning accelereras med ökad trim
ändring och kan i extrema fall leda 
till att svävaren slår runt, vilket har 

öppen 
överkjol 

Overkjol 
(bag) 

~Fingoroogmont 
a) och b) BHC kjolkonstr 

c) HDL kjolkonstr 

cellkjol 

d) Bwrtin kjolkonstr 

Figur 14. Kjolsystem. 
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inträffat. Denna svaghet har be
mästrats genom olika konstruktiva 
förbättringar bl a ökning av stävkjo
lens 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. Höjd
skillnaden mellan för och akter är 

Figur 15. Kjolstabiliseringssys tern , BH7. 
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på SRN4 ca 2 l /2 ft. Med detta ut
förande har vunnits förbättrade sjö
egenskaper, lägre vertikalaccelera
tioner och reducerat vågmotstånd. 
(Fig 16). 

Samtidigt med insatserna på kjol
utformningen har omfattande ar
bete lagts ner på m a t e r i a l u t
v 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 dela
minering av materialet. Nötnings
påkänningarna är givetvis också 
höga mot fast underlag. Mycket hö-

ga krav ställs följaktligen på mate
rialet som skall vara både flexibelt 
och lätt för att nå minsta fr iktion 
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 terylen
väv som kärnmaterial och natur
gummi eller neopren som ytbelägg
ning. Materialtjockleken varierar 
mellan olika farkoststo rlekar och är 
olika i överkjol och fingersegment. 
Den sammanlagda kjolvikten är för 
SRN4 ca 10 % och för SR N6 15 % 
av den totala skrovvikten. ö verkjo
larna utsätts av naturliga skäl för 
väsentligt mindre påkänningar än 
fingrarna och har följaktligen större 
livslängd än fingersegmenten. Med 
de nya materialen har f n uppnåtts 
en medellivslängd för fingrarna på 
mellan 300 och 600 timmar beroen-

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

* 
Det andra principiella utförandet 

på kjolsystemet (enligt fig 14 c) har 
utvecklats av Hovercraft Develop
ment Ltd och har framförallt an
vänts av Vasper Thornycroft. Den
na konstruktion är något enklare än 
den föregående, bl a genom att 
överkjolen är öppen och i sin under
kant övergår direkt i fingersegmen
ten. För att undvika att de aktra 
fingrarna skopar vatten, har dessa 
dubblerats så att de bildar · slutna 
koner. Materialet i Vospers kjolsys
tem är tunnare och därmed flexibla
re än BHC:s vilket innebär sämre 
liv- och draghållfasthet men ger 
mindre friktionsmotstånd. 

Figur 16. Brittisk svävare typ SR N4, 190 ton, med "tapered skirt". 
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Det typ;ska franska kjolsystemet 
(Fig 14 d) representerar en helt an
norlunda lösning på luftkuddens in
neslutning. Det består av 6-8 cy
lindriska kjolceller som i sin tur om
gives av en ytterkjol runt hela svä
varens periferi. Luften från fläktar
na ledes in i cellerna och genom det 
dubbla kjolsystemet erhålles en myc
ket god avtätning av luftkudden. 
Systemet medför också en ökad sä
kerhet vid skador på kjolarna. Hu
ruvida 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 pro
duktionen 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 fackverks
konstruktionen 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 sam
manhang inom svävarområdet, var 
det England som blev föregångs
land, med utarbetande av konstruk
tionsnormer. 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 gäl
lande än idag och ännu så länge är 
de enda officiella byggnadsregler 
som finns. 

Några väsentliga principiella änd
ringar i skrovkonstruktionen har 
inte skett genom åren, förutom så
dana som betingats av utvecklingen 
av kjolsystemen och förbättring av 
fläkt- och propulsionssystemen. 
skrovens yttre form har successivt 
anpassats till krav på minsta aero
dynamiska motstånd. Med de suc
cessivt ökade fartprestanda som da
gens svävare har, ställs allt större 
krav på skrovens hållfasthet i första 
hand mot sjöslag. Detta har mötts 
genom bl a användande av högvär
diga aluminiumlegeringar och upp
byggnad 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 ut
sträckning glasfiberarmerad plast 
kommit till användning såväl i de
lar som är utsatta för stora påkän
ningar, exvis stävsektioner, som i 
överbyggnader. Korrosionsbestän
dighet och relativt goda reparations
möjligheter talar också för en ökad 
användning av glasfibermaterial 
framtida svävare. 

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

Amfibiesvävarnas propulsionssys
tem består normalt av kombinatio
nen gasturbiner och luftpropellrar i 
olika arrangemang. På sidakölsvä
varna förekommer betydligt flera al
ternativa lösningar med dieselmoto
rer som en vanlig kraftkälla och oli
ka propulsarer såsom vattenpropell
rar och stråldriftaggregat. 

Att gasturbinen har blivit domi
nerande på amfibiesvävare är en na
turlig följd av bl a de speciella kra
ven på låg systemvikt och de rela
tivt begränsade kraven på aktions
tid för dagens svävare som normalt 
ej överskrider ett par timmar (mi
litära svävare undantagna). 

De propellerkonstruktioner som 
ursprungligen användes var konven
tionella flygplanpropellrar. Verk
ningsgraden för dessa propellrar var 
givetvis mindre god, med hänsyn till 
placering på svävaren och till den
nas relativt låga fart. Särskilda pro
pellerkonstruktioner har på senare 
år tagits fram, med bl. a. ökade pro
pellerdiametrar, men också med vä
sentligt bredare bladsektioner. En 
ökning av dragkraften med över 5 
% har härigenom kunnat uppnås. 

En avsevärd nackdel med luftpro
pellerdrift är den höga ljudnivån 
som orsakas av höga bladspetshastig
heter, stundtals överskridande ljud
hastigheten. Genom den ovan nämn
da bladareaökningen har propeller
varvtalet kunnat minskas med åtföl
jande minskning av ljudnivån. En 
annan metod är att omge propellern 
med en dysa i kombination med ök
ning av bladantalet Denna lösning 

har bl a valts av Vosper på dess se
naste militära svävare VT2 (Fig 9). 
En sänkning av ljudnivån med ca 
10 dB har därigenom kunnat upp
nås. 

Utvecklingen på luftpropellersi
dan har inte bara omfattat den 
konstruktiva utformningen. Även på 
materialsidan har väsentliga förbätt
ringar skett. Förutom att man strä
vat efter att åstadkomma låg pro
pellervikt har man ställts inför krav 
på hög hållfasthet och hög erosions
resistens. Som exempel på en mo
dern propellerkonstruktion kan 
nämnas BH7:s propellrar som byggts 
upp av glasfiberarmerad plast med 
en porös plastkärna och kantför
stärkningar av tunn nickelplåt En 
fortsatt utveckling mot mer avance
rade material exempelvis komposit
material kan förväntas. 

SAMMANFATTNING 
På bärplanbåtsområdet förefaller 
det som om de ylskärande bärplan
systemen har nått ett utvecklings
stadium där tekniska förbättringar 
av relativt begränsad omfattning kan 
förväntas. Man kan räkna med att 
båtar med detta bärplansystem får 
en ökad spridning för civila passa
gerartransporter. För marinmilitära 
uppgifter lär båttypen inte ha förut
sättningar att slå igenom. 

Båttyper med helt nedsänkta bär
plan med automatisk nivåkontroll 
bedöms ha betydligt bättre utveck
lingsmöjligheter. Genom de studie
och forskningsinsatser som bedrivs 
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avseende ..;.en konstruktiva utform
ningen av bärplan och propulsions
system kan bl a ökade fartprestan
da komma att uppnås. A v stor be
tydelse för den fortsatta utveckling
en och accepterandet av denna båt
typ för militära uppgifter blir säker
ligen driftserfarenheterna från den 
amerikanska Pegasus-serien. En för
utsättning för ett militärt genom
brott torde dock vara att de f n re
lativt höga anskaffningskostnader
na för denna båtversion jämfört med 
konventionella fartyg, kan minskas. 
Den senare faktorn har än större 
betydelse för bärplanbåtens möjlig
heter att konkurrera på den civila 
sektorn. 

* 
Beträffande svävare kan konsta

teras att en viss stagnation i utveck
lingen har skett främst i Storbritan
nien som hittills varit föregångsland. 
Något markant genombrott för svä
vare på de civila marknaderna kan 
inte skönjas. En ökad användning 
av svävare inom vissa specialområ
den, där amfibieförmågan kommer 
till sin rätt, kan förutses. Man kan 
räkna med att den tekniska utveck
lingen kommer att koncentreras på 
att öka effektivitet/kostnads-förhål
landet genom förbättrade kjolkons
truktioner, propulsions- och lyftsys
tem samt skrovutformning. 

Av stort intresse på den militära 
sidan är främst inriktningen av am
fibiesvävare för minröjningsuppgifter 
samt som ett komplement till över-
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skeppningsfartygen i landstignings
operationer. 

De största satsningarna för fram
tiden 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 prob
lem som är förknippade med en ök
ning av storleken av befintliga 
konstruktioner. 
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''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 

Debatt 
PROVTURSVERKSAMHETEN MED TB TYP SPICA T 131-
EN 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 förhål
landen som förtjänar ytterligare kommentarer eller diskussion. 

Befälsförhållanden 
Enligt CM grundläggande order 

underställdes provturskommandot 
CKF, medan chefen för provturs
kommandot i vad avsåg leverans
kontrollernas genomförande skulle 
lyda under FMV. 

Dessutom hade CPTK direktiv att 
fungera som systemledarens i Ma
rinstaben observatör vid byggnads
varvet 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 gö
ra klart för sig, varför fartyget rus
tas, och vem som har ansvaret för 
den verksamhet, som skall bedrivas. 
Svaren blir i detta fall att fartyget 
rustas för att genomföra leverans
kontroll och vapensystemkontroller, 
samt att FMV leder och har ansva
ret för denna verksamhet. 

CPTK bör därför helst understäl
las FMV så att leveranskontroll av 
fartygen och vapensystemkontroller 
kan genomföras och "barnsjukdo
mar" åtgärdas helt i FMV regi utan 
inblandning från andra i denna verk-

samhet primärt ej engagerade myn
digheter. 

Att CPTK under denna period 
har underställts CKF har motiverats 
med att Kustflottan innehar en fär
dig administrativ apparat att ta hand 
om ekonomisk redovisning och 
rättsvårdsärenden. Ä ven om CPTK 
är underställd FMV, borde Kustflot
tan, eller hellre lämplig örlB, kunna 
utnyttjas för sådan verksamhet. 

Samuelssons uppgift om att CPTK 
hade direktiv att vara systemleda
rens 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 upp
gift har varit att med sin besättning 
genomföra prov och provturer, ej 
att deltaga i konstruktions- eller 
byggnadskontroll såsom MS obser
vatör. Det är dock givet att bygg
nadskontrollant och leveranskontrol
lant skall utnyttja CPTK erfarenhet 
och sakkunskap när behov förelig
ger. 
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Kontrollverksamheten 
Samuelsson anför att viss begrepps
förvirring rådde beträffande kon
trollernas omfattning och innehåll. 
Detta är förvånande, så mycket mer 
som den "uppstädning" av begrep
pen som Samuelsson redovisar, en
dast utgör en upprepning av den in
delning av denna verksamhet som 
gällt under de senaste 30 åren, ja 
t o m så långt tillbaka som vid byg
gande av Malmö-jagarna, då man 
emellertid använde begreppet "be
siktning" istället för "leveranskon
troll" och då vapensystemkontrol
lerna ägde rum efter ingång i för
band. Formerna för vapensystem
kontrollerna eller de teknisk-taktis
ka proven", som de tidigare något 
oegentligt kallades, var i början av 
Spica-leveranserna mycket vaga, 
men blev efterhand mera definiera
de och systematiserade. 

Vapensystemkontroller 
Sammanhållande även för dessa prov 
har varit FMV-M, fartygsbyrån, 
med biträde av CPTK. Som försöks
ledare för de enskilda proven fun
gerade av de ansvariga sakbyråerna 
uttagna specialister. I praktiken in
nebar detta att den största delen av 
det sammanhållande ansvaret lades 
på CPTK. 

Samuelsson anser att det skulle 
vara fördelaktigt om man för kom
mande fartygsbyggen kunde utse en 
"vapensystemkontrollant" som skul
le verka redan under konstruktions
och byggnadsstadiet. 
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Samuelssons uppfattning i denna 
fråga biträdes livligt. Behovet av en 
i FMV placerad sammanhållande 
(biträdande projektledare) för va
pensystemen är stort, både under 
konstruktions- och byggnadstiden 
samt under vapensystemkontroller
na och dessas utvärdering. 

Total utvärdering 
Det är glädjande att systemet med 
provturskommandon har fungerat 
bra under provtursverksamheten 
med tb typ Spica T 131, naturligt
vis till stor del beroende på att CM 
härför uttagit synnerligen kompe
tenta och engagerade chefer. 

Det är även tillfredsställande att 
vapensystemkontrollerna har börjat 
finna en lämplig form . 

Vad jag emellertid saknar i denna 
omfattande verksamhet är ett ske
de, där MS och FMV efter en strikt 
mall tillsammans går igenom och ut
värderar fartyget och dess prestan
da, sett mot den TTEM som låg till 
grund för det slutliga konstruktions
arbetet. 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 man
fattas en! följande: 
- CPTK bör underställas FMV un

der leveranskontroll och vapen
systemkontroller samt till dess 

merparten av restarbeten och 
"barnsjukdomar" är åtgärdade. 

· En sammanhållande (biträdande 
projektledare) för vapensystemen 
bör utses under konstruktions
och byggnadstiden och under va
pensystemkon trollerna. 

- En form bör skapas för MS och 
FMV att gemensamt gå igenom 
och utvärdera en fartygsproto
typ och dess prestanda mot bak
grund av STTEM. 

- \ ~u_-k_ 
\Il=·-= .ri:i 

Pro ·,ekt-, Klass-, Arbets-
och Ma lritningar 

Rör,- maskinarrangemang 

Krängningsförsök 

stabilitetsberäkningar 

Kontr,oll-

och Besiktningsarbeten 

för Nybyggen/Reparenter 
samt Ombyggnadsritningar 

•l 

Fartygskonstruktioner AB 
Box 382 • 4.51 01 Uddevalla 1 • Tel. 0522/364 00 växel 

och 

Arne Gärdin 

Fartsyskonstruksioner A/S 
NordlisleHa 7, Oslo 9, Tel. 25 70 85 
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USS LIBE.:lTY- NYTT LJUS MED MöRK SKUGGA 

Under rubriken USS LIBERTY
ETT OFFER FöR DALIG BE
REDSKAP i TiS l /77 antydde jag 
att USS Liberty möjligen kunde ha 
anfallits av israeliskt flyg med av
sikt, därför att man ville undvika 
varje form av "insyn" i telekommu
nikationerna under Sinaikriget 1967. 

Under hösten 1977 har nya fakta 
framkommit, som bestyrker den av 
mig tidigare redovisade teorin. Fri
släppta CIA-dokument säger att Is
raels försvarsminister Moshe Dayan 
beordrade anfallen mot USS Liberty 
därför att fartyget störde de israe
liska förbandens teleförbindelser. 
Dokumenten som vederlägger de ti
digare israeliska påståendena att an
fallen var ett misstag har frisläppts 
till Amerikanska Palestinakommit
ten genom "The Freedom of Infor
mation Act". 

Den 19 september 1977 publice
rades dessa fakta i T h e W a s
h i n g t o n S t a r. Liknande rap
porter har visserligen publicerats ti
digare, men har aldrig blivit bekräf
tade. 

* 
Anfallet genomfördes under da

ger, med torpedbåtar och flyg i sam
verkan, mot USS Liberty som be
fann sig på internationellt vatten 
med en stor (5'X8' eller c:a 150X 
250 cm) amerikansk flagga hissad i 
masttoppen. Jag skall inte här när-
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mare beskriva hur anfallet genom
fördes och vad som hände med USS 
Liberty. Karl-Erik Westerlund klar
lade 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 åt
gärden och sade 'detta är mord'. En 
av de närvarande amiralerna miss
tyckte 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-rappor
tör 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 till
gång till den information USS Li
berty snappade upp, eller vart un
derrättelserna vidarebefordrades". I 
ett tredje dokument, daterat den 23 
juni 1967, sägs också att USS Liber
ty hade stört de israeliska förbindel
serna. 

I samma nummer av T h e W a s
h 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 frå
ga 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 för
vandlat till en sönderskjuten, na
palmskadad flytande likkista". Vi
dare påpekar han att israeliska pi
loter 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 identitetsbeteck
ningar måste detta vara fel säger 
han. USS Libertys loggbok talar 
också om att israeliskt attackflyg 
och israeliska motortorpedbåtar 
samtidigt anföll från samma områ
de (samma bäring). Alla 4 lv-pjäser
na, alla drygt 20 antenner, alla liv
flottar m m förstördes i anfall efter 
anfall. Efter den här "uppmjuk
ningen" anföll torpedbåtarna med 
tre torpeder av vilka en träffade 
målet. Därefter återvände flygplan 
och torpedbåtar till sina baser, an
fallen 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 nödsig
nal. 

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 flygan
fallen insattes. Piloterna var väl 
medvetna om vilket fartyg de anföll. 
Närmare studier av händelserna un
der 1967 års Sinai-krig och en in
placering 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 stor
maktsbalansen, 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 infly
tande skulle vara till fördel för sta
ten Israel. Och som Moshe 
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 jor
den - 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 rys
sar och amerikaner förde omfattan
de samtal med varandra och " för
klarade" sina egna åtgärder - trots 
att kriget i Sinai utkämpades mel
lan Israel och Egypten. 

Stormakterna måste därför vara 
beredda att bränna fingrarna ibland, 
då de sticker in dem för långt i el
den. Jag tror att detta är en utveck
ling som kommer i ökad utsträck
ning, efterhand som små stater får 
resurser att med relativt enkla me
del ingripa till sjöss. Sjörobotutveck
lingen och u-ländernas vapenan
skaffning talar här sitt tydliga språk. 

USA var säkert medveten om detta 
när man beordrade USS Liberty att 
"spionera" på de israeliska strids
krafterna 1967. 

Det var inte heller första gången 
man blev bränd - USS Pueblo får 
utgöra exempel på det . Att man se
dan klagar sin nöd är en helt annan 
sak, det hör till bilden. Vad efter
världen 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. Li
bertys störande radiotrafik elimine
rades. Risken att Libertys verksam
het skulle ha negativ inverkan på 
Israels operationer eliminerades. 
Det är därför säkert rätt att säga 
att anfallen mot Liberty var moti
verade med hänsyn till krigets krav. 
Om sedan anfallen från andra syn
punkter sett var berättigade eller ej 
- det är en helt annan fråga. 

Cay Holmberg 

STÅLGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MALMÖ STOCKHOLM Gö TESORG JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTEA 
04019341 00 011/:2388&0 0311520060 036.165290 011/118000 09 10!77060 
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Detvarvåra 
kvalificerade arbeten åt försvaret 

o 

som 9av oss vara resurser 
pa den civila sidan. 
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 TELUB 
med experter på olika områden. 



Litteratur m. m. 

V ARKEN - ELLER 

Öar har ofta varit föremål för tvis
ter. Nationer har i alla tider konku
rerat om dem därför att de ofta har 
haft stor strategisk betydelse - som 
framskjutna baser för övervaknings
spanings- och anfallsföretag eller 
ibland bara som fästen för att de
monstrera militär närvaro och där
med politiskt inflytande. Ålandsöar
na utgör inte något undantag från 
den regeln. Ar 1809 hade de över
gått i rysk besittning. Här skulle en 
av de ryska befästningarna i vallen 
Ishavet - Baltikum ligga. I 1810 års 
svensk-ryska avtal om demarkations
linje, som delade Bottenhavet, fast
lades detta. De sydligaste besittning
arna utgjordes av Lågskärs fyr på 
den finska och Söderarms fyr på 
den svenska sidan. Därefter "förlo
rar den sig uti Östersjön" säger av
talet 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 kust
staterna. 

Erfarenheterna från 1808-09 års 
krig hade emellertid visat att Ålands
öarna med fördel kunde användas 
som operationsbas vid företag mot 
den svenska ostkusten. Sverige strä
vade därför efter att få öarna de-
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militariserade. Under Krimkriget 
1854-56 förstördes den ryska fäst
ningen 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 befästning
arna - under svensk medverkan. 
Den svenska flottan hade också ak
tivt bidragit till att skydda ålänning
arna mot den rysk-sovjetiska solda
tesken. 

Nu var det alltså åter dags att de
militarisera öarna i ett fredsfördrag. 
Hela Ålandsfrågan kom emellertid 
att få större vidd, genom att ålän
ningarna 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 et
nografisk grund. Ingen hade väl före 
1809 trott att Finland skulle bli ryskt 
och dåtidens politiker var knappast 
mer framsynta än dagens. 

Den nya internationella samman
slutningen, Nationernas Förbund, 
tog upp frågan och NF:s råd - dvs 
främst England och Frankrike 

gav Finland suveränitet över Ålands
öarna. För att i någon mån tillgodo
se även de svenska önskemålen re
kommenderade man också att öar
na skulle demilitariseras. Snart an
togs också en konventionstext 
Ålandsöarna, med omgivande vatten 
upp till tre sjömil, blev en demilita
riserad och neutraliserad zon, där 
inga militära anläggningar fick fö
rekomma och där inga stridskrafter 
fick uppehålla sig. Konventionen 
skulle gälla i all framtid. 

Finland fick vissa begränsade rät
tigheter i zonen, för att kunna tryg
ga dess neutralitet. De svenska mi
litära cheferna ansåg dock att de 
finska rättigheterna borde beskäras 
ytterligare, men stats- och utrikes
minister Hjalmar Branting tillmätte 
inte de militära anmärkningarna nå
gon större vikt - och så ratificera
de regeringen ålandskonventionen 
den 18 november 1921. 

Sovjetunionen - som nyligen bil
dats 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 landstig
ning på Åland för att förekomma 
ryssarna. De drastiska nedskärning
arna, som 1925 års försvarsbeslut 
medförde, skulle därigenom kunna 
motverkas, genom att fälthärens re
surser kunde koncentreras till om
råden söder om Ålands hav. 

Aren kring 1930 utarbetades skis
ser till planer för överförande av 
flera svenska fördelningar - nära 
nog hela fälthären - till Finland. 
De drivande krafterna bakom dessa 
planer var samma bukett unga ge
neralstabsofficerare - bl a Carl Au
gust Ehrensvärd, Axel Rappe och 
Helge Jung - som i intim vänster
samverkan ville stärka armen på de 
andra försvarsgrenarnas bekostnad. 
En arme som alltså skulle överskep
pas 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 försva
rets högsta ledning. 

Denna "kretsen kring Ny Mili
tär Tidskrift" och dess inflytande i 
1930 års försvarskommission har be
handlats i en intressant avhandling 
av Arvid Cronenberg med titeln 
"Militär lntressegruppolitik" - ett 
finare ord för "ensidigt försvars
grenstänkande" (recenserad i TiS 
nr 5/77). Nu finner vi samma grupp 
bakom huvudlösa ideer för utnytt
jandet 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 Sve
rige och Finland gemensamt skulle 
försvara Alandsöarna. Ålandskon
ventionen om öarnas icke befästan
de och neutralisering skulle först re
videras. 

Detta lyckades man nu inte med 
genom att den finska regeringen 
misstänkte att svenskarna hade pla
ner på att "återerövra" Åland samt 



genom motstånd från Sovjet. Molo
tov undrade varför Sverige skulle 
ha någon företrädesrätt att hjälpa 
Åland, om öarnas neutralitet hota
des. 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 rege
ringen, påverkad av det ryska tryc
ket, retirerade genom att återkalla 
propositionen om Stockholmsplanen. 

Moskvaöverenskommelsen i au
gusti 1939 mellan Sovjet och Tysk
land har ju senare också bekräftat 
att man i Sovjet betraktade Finland 
- med Ålandsöarna - som en bal
tisk 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 
(Militärlitteraturföreningen nr 259). 
Boken behandlar inte bara ett styc
ke fängslande historia. Den ger ock
så blixtbelysning åt regeringens och 
militärledningens valhänta agerande 
i en stor och svår politisk fråga. 

Stockholmsplanen, säger Carlgren, 
var "en plan som skulle hålla till
baka stormakterna - - -, men 
som inte kunde sättas i verket utan 
stormakternas samtycke. Ett mel
lanting mellan försvarsförbund och 
neutralitet. En halvhetens politik, 
ett varken - eller." 

När man läst den här boken är 
man varken imponerad av dåvaran
de regeringen eller generalstaben. 
Det är Carlgrens knivskarpa analys 
och fängslande "berättarkonst" som 
är imponerande. 

Hake 

TYSKLANDS HANDELSFLOTT A 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 
krigsmånaderna eller sänkte sig själv 
för att förhindra uppbringandet 
samt att vid krigsslutet endast åter
stod en liten rest av handelsflottan. 

Vad hände däremellan? Schwadt
kes bok har svaren på alla frågor om 
de tyska handelsfartygens öde. 

I en tabelldel på närmare 100 si
dor finns alla fartyg över 1000 BRT 
förtecknade med sedvanliga uppgif
ter om tonnage, dimensioner, bygg
nadsvarv samt öden under kriget. 
De senare uppgifterna är utomor
dentligt detaljrika. Här finns uppgif
ter om tillhörighet till olika träng
förband, skolförband (t ex ubåts
skolflottiljer), depåer m m. Farty
gens utnyttjande som blockadbryta
re, lasarettsfartyg och logementsfar
tyg redovisas likaväl som det slut
liga ödet - i allmänhet sänkning 
med angivande av datum, plats, or
sak. Eventuella bärgningar och även 
fartygens vidare öden i andra län
ders handelsflotta är noterade. 

Dessa uppgifter- med den enkla 
tyska rubriken "Verbleib" - är bo
kens synnerliga styrka. Redan den 

delen gör att boken kan rekommen
deras för anskaffning. 

Bilddelen består av cirka 600 skis
ser i skala l: 1250. Kvaliteten på 
skisserna är dessvärre inte den bäs
ta. I tryckningen har skisserna of
tast blivit för svarta och detaljerna 
i utseendet försvinner då. Det posi
tiva här är att många fartyg återges 
med flera skisser som visar exteriör
ändringar efter ombyggnad eller ef
ter bärgning. 

Förutom de handelsfartyg, som 
fanns vid krigsutbrottet 1939, redo
visas 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 alfabe
tisk ordning utan efter rederitill
hörighet (tyska rederier). Detta kan 
tyckas försvåra letandet efter ett 
visst fartyg -, man måste gå om
vägen över ett utförligt register. Ett 
korsregister över "exnamn" är ock
så ett utmärkt komplement vid sö
kandet. 

L Lindberg 
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STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Tectylbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill l 50 ton 

Svensktillverkade KVARTSKRIST ALLER mellan 800 kH z till 
120 MHz. 

Specialitet: SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR 

ÄR MOJLIGT! 
Representerar också ER IE kri sta llprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
te l. 08 - 37 25 30 

Box 26, 161 26 Bromma 

Marina produkter 

Spränggr ipare 
M inankare 
Arneringsdon för minor 
U ndervottenstä n dare 
Signolsiunkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

Prototyptillverkn ing 

Seriebetonade 
k va l iletsarbeten 

SAB INDUSTRI AB 
Fock - 261 02 LA N DSK RON A 2 

Telefon 0418/16280 Telex 7241 6 teve s 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etabl era d 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils J onasson 

Ronnebyg. 39 • 37 1 0 0 Karl skrona • Tfn 0 4 55- 102 98 
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Ring -för personlig 
kontakt i datafrågor 

e UTREDNINGAR 
e PROJEkTLEDNING 
eSYSTEMUIVECKLING 
e PROGRAMMERING 
e PROGRAMVAROR 

IDATA l DGIC] 
KONSULTER l AR-ADB 

Stockholm Göteborg Malmö K arlstad Eskilstuna 
08-98 53 85 031-12 4410 040 -772 10 054 - 15 68 55 016 - 12 00 30 

X-ponent-systemet för 
rationell verktygs
hantering ... 

Tillverkningsprogram : 

Väggpaneler 

Montörvagnar 
Verktygsskåp 

Förvaringsfack 
Byggprofiler m. m. 

X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall 
T el. 060- 12 56 20 växel 

KUNGL. ÖRLOGSMANNASALLSKAPETS 
TAVLINGSSKRIFTER 

1978 

Kungl Orlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Säll
skapets syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsveten
skapen och sjöväsendet i allmänhet. 

l enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar för tävlings
skrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militär
högskolan . 

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller 
sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan också vara den in
delning 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. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik. 

5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med naval
medicin. 

En tävlingsskrift bör inte ha större omfång än c:a 50 000 nedslag (c :a 20 
maskinskrivna A-4-sidor.) 

Tävlingsskrift för år 1978 skall senast den l september 1978 vara Säll
skapet tillhanda under adress: 

Sekreteraren i Kungl Orlogsmannasällskapet 
Fack 8 
104 50 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller för
fattarens namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Säll
skapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Orlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tid
skrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlings
skrift. 
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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 

räddningskryssare, fiskefartyg, bärplansbåtar 

och lustyachter liksom många andra sorters 

fartyg världen över utrustas med MTU-motorer 

och aggregat. 

Med kunskap och progressivitet koncentrerar 

sig MTU på optimal effekt inom minsta volym 

och lägsta vikt 

Ring gärna och rekvirera rikt illustrerade 
prospekt. 

MARINDIESEL 
AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21, 

112 33 Stockholm T el 08/54 07 25 
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