TIDSKRIFT I

S:IÖVÅOSENDET

1771

•
••
MED FORSTAND OCH STYRKA

KUNGLÖRLOGsMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 1 1979

BOFORS

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FöRSTA

UTGIVNINGSAR

1836

KUNGL öRLOGSMANNASÄLLSKAPET
POSTGIRO 12517-9
KARLSKRONA
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. G R A N A T H, Wollmar
Yxkullsgatan 40, 116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58

-för ett effektivt försvar

Redaktör: Kommendörkapten B. Å H L U N D, Långa Raden 54, 183 50 Täby,
telefon 08/756 20 07.
Redaktionskommitte: Huvudredaktören, Redaktören, Kommendörkapten CH.
FREDHOLM, Kommendörkapten C. HOLMBERG och Överstelöjtnant L.
PERSSON.
Tidskrift i Sjöväsendets och Kungl örlogsmannasällskapets postadress: Fack 8,
104 50 Stockholm.
Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm,
telefon 08/62 10 71.
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer med ett häfte varannan månad. Prenumerationspris 25 kronor per år, i utlandet 30 kronor. Prenumeration sker enklast
genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17-9.
Inbetalningskort utsänds med sista häftet årligen.
Införda artiklar, recensioner o dyl honoreras med c:a 35 kronor per sida.
För införd artikel, som av KöS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas
med sällskapets medalj och/eller penningpris.
Bestämmelser för Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns
på omslagets tredje sida, i häftena nr l och 6.

TIDSKRIFT

SJOVÄSENDET

142 årgången 1 häftet
o

INNEHALL
statens sjömakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av A. STÄVBERG och U. LUBLIN
Navigation och sjömanskap i 80-talets flotta . . . .
Av BENGT STÅHL
Några synpunkter på vapenexport- är rätten att
försvara sig allmängiltigt . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av MARTIN ARDBO
Marinläkarnas uniformering. En marinhistorisk studie
Av K. ÅKE. R. LUNDBERG

Sid.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .

3

.. . . . . . . . .. . . . . . . . .

15

. .. .. . . . . .. . . . . . . . .

26

. . . . .. . . . . . . . .. . . .

29

Anti-ubåtsraketsystem
för ubåtsbekämpning på kort- och medeld istan s

r:n=l BOFORS

c::u=J

Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.
ISSN 0040-6945

FÖRSVARSMATERIEL

Box 500, 690 20 Bofors Te l. 0586/360 00

A. STÄVBERG
U. LUBLIN

statens sjömakt

Under våren 1978 genoniförde en arbetsgrupp vid Militärhögskolans
högre kurser en specialstudie med rubriken "Statens sjömakt". Örlogskaptenerna Anders Stävberg och Ulf Lublin presenterar här studien i förkortad
form.
Under det senaste decenniet har Sovjetunionen utvecklat en sjömakt av imponerande mått. Örlogs-, handels-, fiske- och havsforskningsflottan,
"offshore"-kapaciteten, marinjlyget, marininfanteriförbanden mfl komponenter har expanderat starkt och har av många bedömare ansetts vara ett tecken på Sovjets strävan att nå herravälde över haven.
studiegruppens huvuduppgift var att studera och analysera hur den sovjetiska marina expansionen beskrivits dels i sovjetisk dels i västerländsk litteratur och press.

Philips sjöbevakningscentraler "STINA''
vaktar kusten- i fred och ofred
De nya sjöbevakningscentralerna från
Philips har två huvudfunktioner: som
kustbevakningssystem i fredstid och som
informations- och kommunikationscentrum för stridsledning i-händelse av krig.
STINA tar emot uppgifter från bl a markeller luftburen radar, lotsar, hamnmyndigheter och fartyg. Av operatören initierad
målföljning fortsätter automatiskt. Läget
för t ex ett radarföljt mål uppdateras
flera gånger i minuten. Målet identifieras
med ett nummer samt en symbol, som
anger mål kategori. Denna information
presenteras på grafiska bildskärmar, PPI :er
och alfanumeriska textskärmar och kan
även presenteras på andra bi Idskärmar
inom eller utanför STINA-centralen.
Andra viktiga f ördelar är:
•

Automatisk följning av upp till 100 ytmål med användn ing av radar-data

•

Följning av lågflygande luftmål {option)

Försvarselektronik

Peab-0 052 7812

•

Automatisk datorstyrd målinläggning
på den grafiska bildskärmen

•

Snabb återgivnir.~g av målrörelser - 24
timmar på mindre än 5 minuter

•

Automatisk överföring av måldata till
andra STINA-centraler och till övervakn i ng sf a rtyg

•

selekterad presentation av vissa målkategorier

•

Sex olika skalor på PPI

•

Ingångar via datalänkar, radio/telefon
eller telex

. Philips
Elektronikindustrier AB
Försvarselektron i k
175 88 JÄRFÄLLA
T el: 0758/100 00
Telex: 115 05 peab S

PHILIPS
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Varvs-, bas- och hamnresurser

Att en marin expansion förekommit
och fortfarande pågår inom Sovjetuninen är otvetydigt. Denna expansion
beskrivs och analyseras främst av bedömare inom de stora maktblocken.
Tolkningarna varierar starkt beroende
på de olika författarnas hemvist och
syfte. I det följande redovisas olika parters syn på graden av och syftet med
denna expansion. Tyngdpunkten har
lagts på marinstridskrafternas expansion.
Begreppet "sjömakt" kan defmieras
som de i den marina styrkan ingående
komponenterna!

Vattenvägar och isbrytning

Marinstridskrafter bestående av fjärroch närstridskrafter, marininfanteri
och marinflyg
Handelsflotta
Fiskeflotta

Offshoreverksamhet
forskning

och

havs-

Åsikter och citat utgör ett representativt urval ur granskade tidskriftsartiklar och böcker. Arbetsgruppen har
försökt att så objektivt och förutsättningslöst som möjligt presentera hur
väst- och östskribenter beskriver och
analyserar den uppväxande sjömakten. Redovisade åsiktstrender är representativa fOr de valda tidsperioderna.
I studiens huvudavsnitt redovisas
"sjömaktens" hela geografiska omfattning med analys och slutsatser.
Tidsperioden 1956-83 har valts främst
med hänsyn till Flottamiralen av Sovjetunionen Gorsjkovs tillträde som sovjetisk marinchef år 1956. Detta utgjorde expansionens synbarliga start. I av3

sikt att påvisa en eventuell fortsatt expansion har vi även fårsökt blicka in i
framtiden.

SOVJETUNIONENs
SJÖMAKT 1956-1978
I mitten av 50-talet bestod Sovjets flotta av tre äldre slagskepp, omkring 30
kryssare, 150 jagare, 400 ubåtar, 300
fregatter och eskortfartyg samt 460
torpedbåtar och motortorpedbåtar.
Kryssarna var huvudsakligen äldre fartyg men viss nybyggnad hade påbörjats av bl a Sverdlov-kryssarna. Ä ven
jagare, ubåtar och eskortfartyg var förhållandevis gamla. Ersättningsbyggnad var dock påbörjad (Ta/lin, Skoryj,
Riga samt ubåtar av typ W, Z och K).
Av torped- och motortorpedbåtarna utgjordes ett trettiotal av f. d. tyska fartyg.
Mot slutet av 50-talet och början av
60-talet började de efter kriget fastställda utbyggnadsplanerna ge resultat. Moderna fartyg t. ex. kryssare typ
Sverdlov, robotbeväpnade jagare samt
atomdrivna och konventionella ubåtar
tillfördes i snabb takt.
Äldre fartyg utrangerades eller lades i materielberedskap. Cuba-krisen
1962 innebar ett ytterligare psykologiskt stöd får en omfattande modernisering och nybyggnad.
Ar 1967 tillfårdes sovjetflottan två
helikopterkryssare. Samma år iakttogs
de fårsta atomubåtarna med interkontinentala robotar. Sovjets första hangarfartyg levereras 1975 och år 1978
utgörs flottan av totalt 2 hangarfartyg,
3 7 kryssare varav två helikopterkryssare, 11 5 jagare, 142 atomub, 180
4

konv ub, 320 fregatter och eskortfartyg, 17 robotattackkorvetter, 120 robotbåtar samt ca 300 torpedbåtar.
Inom östersjöområdet kan man
främst notera den starka uppbyggnaden av specialtonnage för landstigningsoperationer och minsveparflottan. Till detta kommer en omfattande
uppbyggnad av varvs- och underhållsresurserna inom området.
Det sovjetiska marinflyget har genomgått motsvarande modernisering
och uppbyggnad. Huvuddelen är landbaserat utom helikoptrar och flygplan
av typen V/STOL. Marinflyget är uppdelat i fyra enheter underställda de fyra flottcheferna. Det består idag av ca
1.200 flygplan för spaning, attack,
ubåtsjakt och understöd (tankningsflygplan, transportflyg m. m.).
Till detta kommer att den sovjetiska
övningsverksamheten utökats geografiskt till att i dagsläget omfatta samtliga världshav.
Ett stort antal böcker och tidskriftsartiklar återger den västerländska synen på Sovjets marina expansion. Huvuddelen av litteraturen är skriven under tidsperioden 1968-1978. Uppfattningarna är i stort samstämmiga. Endast nyanser i bedömningarna skiljer
de olika fårfattarna från varandra. I det
följande redovisas ett antal representativa böcker och artiklar i sammandrag
eller citat.
I "Military review" (USA) nr 2/ 69
skriver Thomas W Wolfe i artikeln
"The projektion of Sovjet Power" att
Stalin efter andra världskriget satsade
på en kontinentalmaktpolitik. Flottan
skulle endast ges defensiva uppgifter i

närområdet får försvar av hemlandet
och dess allierade.
Krustjev ville göra Sovjet till en global stormakt med intressen långt utanför själva Sovjetunionen. Mot slutet av
Krustjevs period som partichef insåg
man att en större och mer användbar
mobil styrka behövdes för att stödja
Sovjets närvaro i fjärran liggande områden. Styrkan skulle kunna användas
vid lokala konflikter för att därigenom
kunna undvika kärnvapeninsats. Det
civila och militära hjälpprogrammet till
den Tredje Världen gav viktiga erfarenheter får Sovjets militära personal
då det gäller operationer och annan
verksamhet i olika klimattyper.
Författaren anser att det mest slående exemplet på Sovjets expansion är
den permanenta närvaron i Medelhavet sedan 1967. Första gången sovjetiska örlogsfartyg uppträdde i Medelhavet var 1964 i samband med Cypernkrisen.
Ett annat exempel är de två helikopterhangarfartygen. Denna utveckling
utgjorde höjdpunkten på en lång och
hård intern debatt inom Sovjet beträffande för- och nackdelar med hangarfartyg.
Amiral Nikolaj, marinchef under
andra världskriget skrev i sina memoarer 1966 att förslaget att bygga hangarfartyg stoppades av Stalin i slutet av
1930-talet trots att experter i marinstaben ansåg, helt riktigt, att dessa skulle
bli avgörande komponenter i sjöstyrkorna under ett kommande krig.
Efter andra världskriget togs frågan
upp igen men fåll då man ansåg att
kärnvapen skulle förändra sjöstriden

radikalt. Helikopterhangarfartygen är
resultatet av en kompromiss. Huvudargumentet får dessa var att de är bra
får landstigningsoperationer och ubåtsjakt.
Avslutningsvis anser författaren att
Sovjet för en politik som fårenklat innebär att Sovjet går in där USA går ut.
I "Vårt försvar" 1/68 diskuterades
bl. a. Frankrikes syn på den sovjetiska
expansionen. På fransk sida fruktar
man att ryssarna kan uppnå sådan
styrka att de eventuellt genom en blockad kan kontrollera oljeleveranserna
från Mellan Östern till Europa. En ledarskribent i "Le Figaro" uttalade nyligen att det fanns anledning att tro att
Sovjet i en nästa fas kommer att slå sig
ned vid Suezkanalen för att sedan utvidga sin maktposition till Röda Havet
mot Aden och Persiska golfen d v s ta
över de stödjepunkter som britterna nu
är i fård med att lämna. Genom att behärska dessa strategiska positioner kan
Sovjet utöva kontroll av den brittiska
och amerikanska oljan som transporteras med supertankers via Godahoppsudden till Europa. Den franska
ledarskribenten bedömde situationen så
att Sovjet nu var i fård med att omringa Västeuropa på ett sätt som Lenin
en gång drömde om.
Artikeln anför allmänt att Sovjet expanderar kraftigt bl a för att i fredstid
kunna bedriva flottdiplomati enligt
amerikanskt mönster och får att stödja
vänligt sinnade stater och allierade.
Kaptajnl0jtnant B H0i Jensen ansluter i "Militrert Tidskrift" 1969 till
den franska bedömningen:
"Genom en forcerad tillväxt av lan-
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dets örlogsflotta, handelsflotta, fiske- och på lång sikt att begränsa eller stopflotta och havsforskningsflotta, har pa icke-kommunistiska länders maritiSovjet, som traditionellt är en land- ma verksamhet inom de områden Sovmakt, genom en målinriktad och stor- jet anser strategiskt känsliga för geartad insats blivit världens näst största nomförandet av sina planer."
sjömakt. Inget tyder på att denna inAlf Edeen skriver under strecket i Sv
sats minskar i intensitet under kom- D 1971-03-06 i "Kontinentalmakt
mande år. Förutom att styrkan stadigt contra sjömakt" följande:
utvidgas med avancerade sjöstrids"Kubaaffären 1962 undanröjde varkrafter och helikoptrar, ökar amfibie- je tvivel om två bastanta blottor i den
kapaciteten i takt med uppbyggnaden ryska yttre styrkepositionen jämfört
av ett marininfanteri.
med USA - ett markant underläge beDet råder inget tvivel om att Sovjets träffande
slagstyrkor
strategiska
avsikt är att utnyttja denna maktpo- (ICBM, Polarisubåtar och strategiskt
tential som ett medel att utvidga sitt bombflyg) - samt avsaknaden av straglobala inflytande utanför sina gränser tegisk rörlighet, d v s militära resurser
och nuvarande intressesfär".
för konventionella operationer med gloI "Krigsvetenskapsakademiens Hand- bal räckvidd ... Ryssarna var sålunda
lingar och Tidskrift" 1970:2 skri- ställda inför uppgiften att hinna fatt
ver konteramiral E Gester att "Sovjet USA på åtskilliga områden. Vid en tillkan nu utnyttja sjömakt för att utöva bakablick på det gångna decenniet, kan
ett världsomfattande inflytande för att konstateras, att den inreekonomiska
uppnå sina mål på ett snabbt och smi- målsättningen åtminstone temporärt
digt sätt. Målet för Sovjets maritima fått ge vika för ambitionen att på kort
strategi kan sägas vara att bryta det sikt söka nå något som liknar en 'straryska rikets historiska landbundenhet. tegisk' siffer- och kapacitetsmässig
Detta innebär i första hand strävan att styrkebalans med huvudantagonisten
erhålla kontrollen i Östersjön och Svar- USA."
ta Havet och till slut även i MedelhaEdeen säger vidare att Sovjet inte
vet. Målet innebär på sikt också ett kan mäta sig med USA i fråga om strastarkt inflytande i Japanska sjön i ös- tegisk rörlighet, en kapacitet som är väter, i havsområdet Grönland-Is- sentlig under ständigt pågående konland-Färöarna i väster och i Indiska flikter på "låg" nivå, men att Sovjet unOceanen i söder. A v detta följer också der den senare delen av 60-talet gjort
strävan till ett dominerande inflytande betydande inhämtningar på detta ominom många av de stora internationel- råde, och att:
"Utbyggnaden av handelsflottan och
la sjövägarnas knutpunkter eller nyckelområden som Suezkanalen, Bab-El fisket ställer ökade krav på skydd av
Mandeb- och Malaekasundet samt Gi- sjöfart och fiske i form av sjöstridsbraltarsund, För att uppnå dessa mål krafter som - där de uppträder - på
kommer Sovjet troligen systematiskt köpet får en politisk-psykologisk effekt
6

såväl i fjärran länder som i det strategiska närområdet.
Man är på glid in i ett nytt marinstrategiskt synsätt - särdeles utåtriktat och resurskrävande - men som
med hänsyn till jordklotets beskaffenhet knappast kan undvaras av en stat
med supermaktsambitioner."
"Where is the western Navy? The
world wonders" är namnet på en artikel i " Proceedings" april 1975 av kommendörkapten Hans Garde, Danska
flottan.
Garde säger bl a att Sovjet stadigt
har ökat sin marina kapacitet för att eliminera disproportionen i balans mellan Östs och Västs sjöstridskrafter i
förhållande till de marina intressen de
har att försvara. Denna marina kapacitet har givit Sovjet ett nytt instrument att utnyttja: den marina styrkans
traditionella och eleganta "indirectapproach-strategin". Den strategi som
är så väl beskriven av den brittiska strategen Liddell Hart.
I boken "Weltmacht zur See" (1974)
framför den västtyske författaren Wolfgang Höpker att den största kontinentalmakten i världen syftar till att bli
också den starkaste sjömakten. Tsarernas gamla dröm - att bryta sig ut
från rand- och innanhav till de fria
oceanerna - har blivit verklighet för
Sovjet. Världssjömakten Sovjet hotar
idag både USA och Europas sjöförbindelser med övriga världen. Konsekvent närmar sig Sovjet steg för steg sina globalstrategiska framtidsmål.
1974 utkom en bok med titeln
"Soviet Naval Power" av Norman Polmar (USA).

Författaren tar bl a upp frågan om
hangarfartyg och säger: "Vissa bedömare anser att trots att Sovjet är tvåa i
världen i fråga om tonnage - överträffad bara av USA - så utgör dess totala avsaknad av attackhangarfartyg en
fundamental kvalitetsskillnad gentemot USA, som tvingar Sovjet att ägna sig åt en defensiv marin strategi.
Andra bedömare anser att Sovjet redan nu är den dominerande i fråga om
marin styrka. Med hänsyn till att Sovjet saknar hangarfartyg med högprestanda-flygplan så menar man att Sovjet inte har för avsikt att konkurrera
där USA är som starktast. Det vore
oklokt av Sovjet att göra entre på ett område där USA har 50-årig erfarenhet
och en befintlig styrka med superhangarfartyg och högspecialiserade flygplan. I stället har Sovjet utvecklat en
slagstyrka med sjörobotar omfattande
övervattensfartyg, ubåtar och landbaserat flyg.
Möjligheterna för sovjetiska örlogsfartyg att uppträda till sjöss utan flygskydd har man bl a tillgodosett genom
utveckling av kvalificerade luftvärnsrobotar. Dessutom har man möjlighet
att utnyttja landbaserat flyg från baser
t ex i Irak, Syrien, Egypten, Libyen,
Guinea och Cuba, vilket ytterligare talar för att uppfattningen att Sovjets sjöstridskrafter inte kan uppträda till sjöss
p g a avsaknaden av hangarfartyg inte
behöver vara riktig."
I en intervju med dåvarande amerikanske marinchefen Amiral James L
Holloway III i US News and World
Report (1975) säger denne: "Därför är
deras flotta uppbyggd för en sak : att
7

hindra Förenta Staterna från att utöva
sitt inflytande utomlands i form av stöd
av våra allierade och våra marina intressen. Därför har de en attackflottaexempelvis ubåtar, flygplan med attackrobotar fOr att sänka fartyg. Det är
därför de två flottorna är helt olika i sin
uppbyggnad."
Han säger vidare på en fråga rörande de sovjetiska hangarfartygen:
"Tolkningen av detta är att den sovjetiska flottan mycket väl kan komma att
överge sin roll som försvarsstyrka fOr
hemlandet och inriktas mot en roll att
påverka Sovjets politik utomlands."
Många nordiska bedämare främst
norska och danska betonar starkt riskenfär en sovjetisk invasion av de danska äarna och Nordkalottenområdet. I
ett flertal artiklar tas denna problematik upp till diskussion och analys.

"All Hands" sept 75 säger att "Den
sovjetiska flottans uppgift har ändrats
från kustnära försvar efter andra
världskriget via bekämpning/neutralisering av USA:s hangarfartyg och dessas kärnvapenattackkapacitet i mitten
av 50-talet till en mera offensivt inriktad flotta idag. Denna har fyra uppgifter:
1. kärnvapenslagkraft och avskräckning
2. kontroll av sjövägarna
3. närvaro (visa flaggan)
4. sjöburen "projektion" av landmakt
Dagens tendenser visar att dessa
uppgifter kommer att kvarstå i framtiden".
Det finns dock enstaka skribenter
som företräder .en mer dämpad tro på

Sovjets marina utveckling och styrka.
Som exempel kan anföras magister Anders Sjaastad som i "Norsk Militär tidskrift" 10/1971 i artikeln "Det Indiske
hav og den sovjetiske marine" avslutningsvis skriver:
"Västmakternas övervärdering av
Sovjets marina styrka och politiska vilja har gett Sovjet onödiga politiska
vinster, särskilt i den Tredje världen.
Det är viktigt att genomföra kontinuerliga värderingar av både Sovjets
kapacitet och avsikter. Men man är inte betjänt av att ropa 'varg' varje gång
man ser ett ryskt fartyg. Ropar man för
ofta sviker man inte bara sin vakenhet
man riskerar också att 'vargen' börjar
uppföra sig som en varg i tron att den
bara har med lamm att göra."
Informationen om den sovjetiska synen på Sovjets expansion är begränsad. Mycket litet är publicerat utanför
Sovjet. Den interna debatten är helt
dold för västliga bedömare.
Vid den 20:e partikongressen 1956
säger marskalken Zjukov :
"Vi bygger upp örlogsflottan eftersom vi anser att krigföringen på det
marina området kommer att i framtiden få en oändligt mycket större betydelse än fallet var under det senaste kriget."
Ar 1963 utkom boken "Militär strategi" i vilken en auktoritativ syn ges på
den ändrade sovjetiska synen på marina stridskrafters möjligheter.
,;Under andra världskriget genomförde våra sjöstridskrafter begränsade
operationer i stängda hav - Östersjön.
I ett framtida krig kan flottan komma att ställas infOr mera ansvarsfulla

uppgifter. De stora världshaven kan visa sig bli krigsskådeplats fOr flottan .
Huvuduppgiften ... kommer att bli att
nedkämpa fiendens sjöstridskrafter och
bryta hans kommunikationer (sjöförbindelser) på världshaven och de andra
haven. Därutöver kan sjöstridskrafterna angripa kustmål med kärnladdade
robotar, samarbeta med marktrupp, genomfOra sjötransporter och skydda
egna sjökommunikationer .. "
1964 skrev marskalken Sokolovskij i
"Röda stjärnan":
" ... genom att utrusta vår flotta med
robotbestyckade atomubåtar och med
robotbärande långdistansflygplan och
kärnvapen, tillåts en ändring från krigföring i anslutning till kusten i samverkan med marktrupp till oberoende och
beslutsamma operationer på oceanernas vidsträckta områden."
Följande citat ur en artikel i Morskoj Sbornik 6/77 "I den imperialistiska propagandans krökta spegel", är ett
exempel på Sovjets syn på den egna expansionen samtidigt som et är ett bra
exempel på sovjetiskt språkbruk.
"I modern tid har klasskampen på
den internationella arenan skärpts av
att de aggressiva imperialistiska kretsarna som fortsatt att pådriva kapprustningen, inte upphört med försöken
att skapa en urladdning av den internationella spänningen, fOr vilka försök
man anklagat Sovjetunionen och i andra hand i den socialistiska gemenskapen ingående stater, och strävat efter
att driva världen tillbaka till det 'kalla
krigets' tid.
I USA och andra N ATO-länder har
utvecklats en antisovjetisk kampanj

med exempellös spännvidd, vars mål är
att förvränga det egentliga syftet med
Sovjetunionens och andra socialistiska
brödraskapsländers fOrsvarsåtgärder
för att underbrygga 'nödvändigheten'
av en fortsatt ökning av militära utgifter som egentligen görs för att säkerställa de rika kapitalistiska ländernas
militärindustriella komplex. En av de
mest framträdande platserna i denna
kampanj intar fabriceraodet av påhitt
och falsifikat angående den sovjetiska
marinens utveckling, roll och uppgifter. Sovjetunionens växande sjömakt
trasslar allt mer till bilden för NATOstrategerna, som fjärmar sig från verkligheten och alltmer anser sig ha obegränsat herravälde över världshaven
och som öppet visar att de obehindrat
tänker använda oceanernas vidder för
sina aggressiva syften. Och ju mer de i
praktiken försöker hindra de socialistiska länderna att använda haven och
oceanerna i de av kommunismens uppbyggnad betingade intressena och ju
mer vår marins möjligheter till skydd
av de okränkbara gränserna på haven
ökar för vårt fädernesland och dess
statsrättsliga intressen, dess mer ökar
hatet i det imperialistiska lägret och
dess mer ökar påhitten och insinuationerna om den sovjetiska t1ottan.

•

Förtalet av sovjetiska sjömän är vida använd av bourgeoisiepropagandan, som försöker skapa ·misstro mot
SSSR :s fredsälskande utrikespolitik genom att beskriva socialismens 'aggressiva strävanden'. Samtidigt underblåses myten om 'den sovjetiska marina
expansionen', som får tjäna som ideologisk grund för att säkerställa en upp-

8
9

rustning av västerns länders marina vapenarsenal, som medför direkta vinster
för monopolet, som direkt tjänar militarismen".
Nuvarande marinchefen i Sovjet
Flottamiralen av Sovjetunionen S. G.
Gorsjkov är den militäre skribent vars
skrifter hittills rönt mest publicitet utanför Sovjetunionen.
Gorsjkov publicerade under åren
1972-73 en artikelserie i Morskoj Sbornik "Sjöstridskrafter i krig och fred".
Allmänt kan sägas om denna artikelserie, vilket stöds av flera västliga rescensenter, att det är omöjligt att genom att
analysera Gorsjkovs arbete, dra några
slutsatser om Sovjets marina förmåga
och avsikter.
Alf Edeen skriver dock i en artikel
under strecket i Sv D 1975-03-22 om
Gorsjkovs artikelserie kallad "Sovjets
globala marin" att Gorsjkovs huvudteser kan sammanfattas i fyra punkter:
l) militär styrka är avgörande för utgången av internationella mellanhavanden
2) otillräckliga marina resurser har i
det förgångna gjort det möjligt för
Rysslands motståndare att diktera villkoren i områden av vital betydelse från
rysk synpunkt
3) sjöstridskrafternas betydelse i krig
har ökat
4) i fred utgör de det mest effektiva
medlet att projicera militära och andra
former av makt och inflytande utanför
ett lands gränser.
Inte heller i boken "Statens Sjömakt"
(1976) presenterar Gorsjkov Sovjets
syn på utnyttjandet av sjömakten.
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Avslutningsvis citeras Flottamiralen
av Sovjetunionen Gorsjkov tal vid Sovjetflottans 50-årsjubileum:
"I det förgångna opererade våra fartyg och vårt marinflyg huvudsakligen
nära vår kust, främst inbegripna i operationer i taktisk samordning med
marktrupp.
Nu måste vi vara förberedda för
djärva offensiva operationer mot imperialisternas sjö- och marktrupper på
varje punkt av världens oceaner och
avlägsna territorier."

SAMMANFATTNING
Västliga bedömare är i stort eniga i synen på Sovjets marina expansion. Endast i detaljer skiljer sig bedömningarna åt. I några amerikanska artiklar och
debattböcker framförs exempelvis en
mycket stark tro på Sovjets kapacitet
och aggressiva avsikter. Artiklarna avslutas med en uppmaning till statsmakterna att kraftigare satsa på USA:s flotta för att möta detta ökade hot. I andra
artiklar främst västtyska framtonar
tydligare en politisk debatt. Sovjets marina expansion ges en kraftig politisk
koppling och anges vara en del av den
världsomspännande
kommunistiska
framryckningen.
Ovanstående nyansskillnader i bedömningen går dock väl in i den samlade uppfattningen om Sovjetunionens
marina expansion, nämligen att efter
andra världskriget fram till mitten av
50-talet var marinstridskrafternas uppgift främst kustnära försvar av hemlandet. Från mitten av 50-talet till slutet av 60-talet var styrkorna inriktade
på försvar mot och förstörelse av

USA:s hangarfartygsstyrkor för att
slutligen från slutet av 1960-talet ges
större världsomspännande militära och
politiska uppgifter.
Huvuduppgifterna i dagsläget anses
sammanfattat vara:
kärnvapenslagkraft och avskräckning
kontroll av sjövägarna, förhindrande av motståndarens utnyttjande av
dessa
närvaro, d v s psykologisk krigföring (ex vid lokala konflikter, stöd av
allierade)
sjöburen "projektion" av landmakt.
Den sovjetiska synen är i stort landets officiella syn. Endast artiklar av
högre officerare i landets krigsmakt
publiceras utanför Sovjet. Den interna
debatten är helt dold.
Sovjets officiella syn samstämmer i
stort med den västerländska synen, åtminstone flnns det inget som motsäger
denna. Den officiella synen är avsedd
såväl för det egna landet i avsikt att förankra marinens uppgifter i det totala
försvaret som för dess allierade och för
huvudmotståndaren. Den markerade
offensiva inriktningen kan vara Sovjets avsedda framtida marina agerande
vid konflikter med huvudmotståndaren och/eller dess allierade. Den kan
även vara en form av psykologisk krigföring med avsikt att bryta motpartens
försvarsvilja samt att vinna sympatisörer och allierade i omvärlden.

HANDELS- OCH
FISKEFLOTTAN
Den sovjetiska uppbyggnaden av handelsflottan kan ha handelspolitiska,

ideologiska och militära mål. Motivet
kan också helt enkelt vara brist på tonnage.
Under andra världskriget hade Sovjetunionen totalt förlorat 353 handelsfartyg med en totallastförmåga om cirka 700 000 ton. Vid krigsslutet disponerades cirka 450 handelsfartyg med
en lastförmåga av 1,3 miljoner ton.
Fartygen hade i genomsnitt 3 000 tons
lastförmåga. Ar 1950 hade Sovjetunionens handelsflotta samma transportkapacitet som år 1940.
1950 transporterades 50% av landets export- och importgods på egna
kölar för att 1955 ha nedgått till 30 %.
Sovjetunionen betalade 1950 inte mindre än 150 miljoner rubel i sjötransportutgifter, vilket bidrog till ett underskott
i handelsbalansen. Uppbyggnaden av
handelsflottan har gjort det möjligt att i
större utsträckning frakta på egna kölar och att därigenom lätta på det ansträngda valutaläget
Sovjetunionen innehade år 1969 6 %
av världshandelsflottan, USA 9 % och
Liberia 14 %. Samma år var 70% av
den sovjetiska handelsflottan yngre än
10 år, motsvarande förhållande för
USA var 15 %.
I vad mån ideologiska skäl varit styrande för utvecklingen är mycket osäkert och svårbedömbart. Marskalk Zacharov sade 1968: "Den tid då Ryssland kan utestängas från världshaven
har passerat för alltid. Imperialisterna
kan inte längre ha dem för sig själva. Vi
skall segla på alla världens hav - ingen
kraft på jorden kan hindra oss".
Uttalandet skall ses mot bakgrund
av det historiska perspektivet att Sov11

jetunionen ända fram till 1960-talet varit utestängt från världshaven och kämpat för att säkra sina utlopp.
Författaren David Fairhall säger:
"Deras (Sovjets) politiska inriktning är
en test på huruvida det ryska kommunistiska systemet kan mäta sig med det
västerländska kapitalistiska systemet
som ett instrument för världsomfattande imperialism. Ryssland, den stora
kontinentalmakten, har underligt nog
valt att föra det ideologiska kriget till
havs".
Från sovjetiskt håll är det en klart uttalad strävan att göra Östersjön till ett
"fredens hav" på sovjetiska villkor och
med sovjetisk dominans. Till bilden hör
att den allt överskuggande delen av den
sovjetiska varvs- och hamnkapaciteten
finns i Östersjön, vilket ger en naturlig
förklaring till det stora värde Östersjön
tillmäts från sovjetisk sida. Östersjön
kan delvis betraktas som ett sovjetiskt
marint basområde.
Nya handelsfartygstyper har i ökad
omfattning börjat utnyttjas i den sovjetiska handelsflottan, exempelvis RoRo-fartyg, fartyg med långa vridbara
ramper, containerfärjor m m. Den
skeppsbyggnadstekniska utvecklingen
har således lett till att handelsfartyg i
större utsträckning kan utnyttjas för
militära ändamål. Troligen konstrueras även fiske- och forskningsfartyg
med hänsyn till militära krav.
Som ett led i att göra sig mindre beroende av Östersjöutloppen har en trafikled genom Norra Ishavet öppnats.
Detta har möjliggjorts genom en konsekvent satsning på isbrytarverksamhet i området.
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Även i Östersjön har Sovjetunionen
en betydande isbrytarkapacitet, vilket
säkerställer operationsfrihet med där
baserade marina enheter.
satsningen på hydrografisk forskning har bl a lett till stora kunskaper
om förhållandena i Östersjön och därmed förmåga att kunna utnyttja detta
vattenområde militärt i t e ubåtskrigföring. Mot slutet av 1960-talet har Sovjetunionen officiellt sagt sig vara anhängare av en mera liberal syn på sjöfartspolitiken, d v s den som förekommer hos t e de nordiska länderna. Sovjetunionen har därmed anslutit sig till
principen om sjöfartens frihet och ickediskriminering.

*

Efter andra världskriget torde uppbyggnaden av den sovjetiska handelsflottan varit helt styrd av bristen på
tonnage samt av en strävan att förbättra landets bytesbalans.
Under senare tid- d v s efter det att
man nått de första målen - har man efterhand kunnat göra andra prioriteringar, vilket bl a har inneburit en satsning på en militär anpassning av tonnaget.

EXPANSIONEN
1978-1983
Den tillgängliga litteraturen innehåller
inte något som direkt ger en sovjetisk
syn på framtiden för de sovjetiska marinstridskrafterna. Detta avsnitt behandlar därför bara hur västerländska
bedömare ser på den närmaste framtiden.
Författaren till en artikel i Aviation
& Marine juni 1974 med titeln "Who

rules the waves now?" bedömer, att
den sovjetiska flottan i framtiden kommer att bli mindre attackinriktad än tidigare, trots att den fortfarande kommer att innehålla en väsentlig komponent som har en utpräglad "anti-US
N avy" -uppgift
(sjörobotbestyckade
kryssare). I stället kommer utvecklingen att gå mot en mera "elastisk" och
mångsidig flotta baserad på hangarfartyg för såväl flygplan som helikoptrar,
understödda av robotkryssare. Författaren anser det också logiskt att vänta
sig en väsentlig expansion på landstigningsfartygsområdet
Författaren trot att den påbörjade
hangarfartygsserien typ Kiev bara är
en del av den mångsidiga flottan och inte som vissa amerikanska bedömare
gör gällande, direkt avsedd att ge luftskydd åt de sjöstridskrafter som skall
slå ut de amerikanska hangarfartygen.
I den amerikanska boken Soviet Naval Power från 1974 av Norman Polmar spekuleras om det framtida utnyttjandet av sjöburna V/STOL (vertical short/take-off and landing) flygplan. Sovjet har länge experimenterat
med ett flertal V/STOL-prototyper och
visade redan 1975 med sitt hangarfartyg Kiev att Sovjet innehar en oceangående V/STOL-kapacitet i sin flotta.
Denna kapacitet tillsammans med
landbaserat flyg gör det under den närmaste framtiden möjligt för Sovjet att
uppnå herravälde i luften inom begränsade havsområden utom räckhåll för
allierade flygstridskrafter, baserade i
land eller på de i antal krympande amerikanska och brittiska hangarfartygsstyrkorna.

Vissa källor säger, enligt författaren, att 6-8 hangarfartyg av Kiev-typ
kan beräknas vara operativa i början
av 80-talet och att amiral Gorsjkov själv
har varit en stark och högröstad förespråkare för sjöburet flyg i den sovjetiska flottan. Edward Wegener säger i
sin bok The Soviet naval offensive, utgiven i USA 1975, att Sovjet inte behöver hangarfartyg för krigföring i sina
närliggande havsområden. I Östersjön, Svarta Havet och Japanska sjön
skulle hangarfartygen inte bara vara
obehövliga, utan regelrätt oanvändbara. Skulle hangarfartyg tillföras Ishavsflottan så skulle det inte vara för
ett utnyttjande i Norska havet, eftersom de där befintliga sjöstridskrafterna redan är tillräckliga för att lösa sina
uppgifter. Dessutom har det landbaserade marinflyget större effekt i detta
område än det hangarfartygsbaserade.
Det sovjetiska beslutet att bygga hangarfartyg är snarare en följd av ett
världsomspännande mål.
Stig Löfgren skriver i Svenska Dagbladet 1/2 1975 i en artikel "AtlantenN A TO :s livsnerv": "Den som inte är
fackman gör klokt i att avstå från egna
spekulationer, man kan erinra sig, att
väst i många år satsat mycket stora resurser på att utveckla tekniken för att
upptäcka och bekämpa ubåtar och därvidlag sannolikt kommit längre än Öst
samt att Väst i sitt hangarfartygsbaserade flyg förfogar över ett vapen, som
Öst ännu saknar, och därför har ett bestämt övertag på de stora haven."
Och till sist säger Alf Edeen i en understreckare i Svenska Dagbladet 22/3
1975: "Vid bedömningen av Sovjet13

unionens marina styrka, utbyggnadsprogram och ambitioner bör man vara
försiktig med att göra stereotypa jämförelser med västsidan. Alldeles särskilt gäller detta föreställningen om att
Sovjetunionen i själva verket avser att
kopiera USA:s flottpolitik med 'tunga'
attackhangarfartyg som en väsentlig
komponent. Tänk om sovjetparten vägrar att ställa upp i den amerikanska
specialgrenen l Det vore ju retsamt om
stjärnlöparen i sitt suveräna lopp på
långdistans plötsligt upptäcker att den
presumtive motståndaren håller på och
kastar diskus - och bra dessutom."
Den västerländska synen på Sovjets
marjna expansion rör alltså huvudsakligen hangarfartygsfrågan. Detta är
ingen tillfällighet. Denna fråga tas upp
som en väsentlig del i nästan alla bedömares böcker eller artiklar då det gäller att ge en syn på den närmaste framtiden.
Ingen kan ge ett entydigt svar på varken hur många hangarfartyg som kommer att byggas eller vad de är tänkta att
utnyttjas till. De flesta tror inte att det
är Sovjets avsikt att ta upp tävlan med
USA i "deras bästa gren", utan att det
snarare är så att hangarfartygen helt
enkelt skall ingå i en allt mer mångsidig sovjetisk flotta.
I övrigt finns inga tecken i bedömningarna på att man väntar sig något
revolutionerande nytänkande varken
vad gäller fartyg och vapenmateriel eller uppgifter och mål för marinstridskrafterna i fred eller krig inom den närmaste framtiden.
För handelsflottan visar den lO:e
femårsplanens nybyggnadsprogram en
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anmärkningsvärd satsning på roll on/roll off- samt container- och LASHfartyg. Enligt ryska uppgifter avser
man att tredubbla Ro-Ro-tonnaget till
300 000 ton dw och containerfartygen
från 70 000 till 200 000 ton dw och
dessutom att bygga LASH-fartyg på
sammanlagt 80 000 dw.
Enligt uppgifter i väst skulle nybyggnaden bli ännu kraftigare. Officiella uppgifter om nybyggnadsplanerna
säger dock inte hela sanningen. Vid sidan av den egna nybyggnaden görs
också inköp av handelstonnage.
På längre sikt syns målet vara att ta
över allt större del av sjötransporterna
på världsmarknaden genom att konkurrera med låga fraktpriser.
Den yttersta konsekvensen av detta
kan bli att övriga sjöfartsnationer inte
längre anser det lönsamt att bedriva
sjöfart med eget tonnage. I en krissituation kan de därför stå i det närmaste utan fartyg.

AVSLUTNING
studien har visat, att en omfattande utveckling och kraftökning av statens
Sjömakt har skett under den studerade
perioden. Denna expansion syns inte ha
lett till några originella tolkningar i studerad litteratur eller press.
Förmågan att behärska sjövägarna
samt att "visa flaggan" har länge varit
och är fortfarande väsentlig för att kunna uppfylla politiska och militärpolitiska ambitioner.
När instrumentet sjömakt innehas
och utnyttjas i en politisk situation med
ökad spänning, är möjligheterna att
tvinga motståndaren till eftergifter goda.
·

Vid nuvarande spänningsnivå är Statens Sjömakt inte bara ett latent militärt hot, utan utgör dessutom ett verksamt stöd för en politisk och ekonomisk expansion.
Förmodligen kommer utvecklingen
av Statens Sjömakt under de närmaste
åren inte att innebära några större
överraskningar som väsentligt kom-
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mer att förändra situationen i vår närmaste omvärld. Statens Sjömakts framtida utveckling bör dock kontinuerligt
följas då den utgör en såväl politisk
som militär maktfaktor av betydande
mått.
Källförteckning utelämnas här av utrymmesskäl. Den finns tillgänglig i Kungl Örlogsmannasällskapets handlingar i Stockholm.

Navvigatian och sjömanskap
i BO-talets flotta

Navigation och sjömanskap är två grundläggande delar av den marina utbildningen. Den effekt och de resultat som en fartygsbesättning presterar, faller ofta
tillbaka på kunskaper och praktisk förmåga inom dessa två ämnesområden. Dessa kunskaper påverkar också fartygens sjösäkerhet över huvudtaget, vilket ytterligare understryker ämnesområdenas betydelse.
De viktigaste faktorerna som bestämmer kraven på navigationskunnandet och
behovet av sjömanskap i flottan är i rörsta hand
- fartygsbeståndet
- den miljö fartygen uppträder i
- taktiska och operativa krav
- navigeringsmetoder och navigeringsutrustningar som utnyttjas.
FARTYGSBESTÅNDET
UNDER 80-TALET
Under den senaste tioårsperioden har
antalet fartyg i flottan minskat. Jagare
och fregatter har försvunnit eller är på
väg ut. Flottan tillförs nu i stället de
mindre patrullbåtarna. Den nedåtgående trenden i såväl antalet fartyg som
fartygsstorlekar kommer väl tyvärr att
fortsätta även in på 80-talet, men förhoppningsvis i lägre takt. Av de större
fartygen återstår då minfartygen och
flottan bemannar också statsisbrytar-

na och sjömätningsfartygen. Uppskattningsvis kommer flottan att få följande sammansättning under 80-talet.
Attackfartyg
torpedbåtar
18
patrullbåtar
17
ubåtar
14
Övnings- och bevakningsfartyg
segelfartyg
vedettbåtar
ca

2
10

Minfartyg och minsvepare
minfartyg
minsvepare

3
30

ca

15

Träng- och specialfartyg

Bild J. Gång i is och nedisning kan vara besvärligt f ör lätta stridsfartyg, "HMS CAPELLA ".

Bild 2. Tagning av solhöj d från "HMS SÖDER MANLAND ".

förrådsfartyg, bogserbåtar
ca 20
ub-bärgningsfartyg
l
isbrytare
8
sjömätningsfartyg
5
Nedgången i fartygsstorleken innebär bl a att kravet på ett gott sjömanskap till sjöss har ökat. Den lätta flottans fartyg blir ofta mer väderberoende, kanske inte så att man ej kan förflytta sig i dåligt väder, men man måste vara försiktigare. Fartygen har
smäckrare konstruktioner, som gör att
marginalerna för hur man tar sig fram
krymper. Fartygschefen måste känna
sitt fartygs begränsningar och t ex ej gå
med så hög fart att fartygen tar skada
eller slås sönder, vilket kan vara en uppenbar fara - och det är mycket dyrbar materiel man handskas med. Varje
man ombord måste kunna sin speciella
uppgift, och vid felgrepp finns ofta inte
reservpersonal som kan rycka in och
hjälpa till i samma utsträckning som på
de större fartygen.
INVERKAN PÅ MILJÖN
Vi har en stor och ofta svårnavigabel
skärgård, som sätter sin prägel på vårt
uppträdande. stridsfartygen skall kunna navigera längs alla våra kuststräckor. Förflyttningarna skall kunna ske
med hög fart i stort sett under alla väderleksbetingelser och oberoende av tiden på dygnet. Vädret är ofta den faktor som ställer till mest besvär. Dimma, höga vindstyrkor, isbelagt hav,
nedisning av fartyget är väderföreteelser som fartygsbesättningarna ofta utsätts för i våra havsområden och därför måste kunna bemästra. Det är myc-

ket höga krav som vi sätter på fartygens uppträdande. Skicklig navigering
och gott sjömanskap är en nödvändighet.
·
Övergången till de mindre stridsfartygen innebär ej så stora förändringar från navigatorisk synpunkt. En
patrullbåt t ex har motsvarande nautisk utrustning som en jagare, fast bättre och modernare. Fartygen kommer
att uppträda inom samma havsområden som våra större stridsfartyg, d v s
längs svenska kusten i Östersjön, Bottenhavet, Östersjöutloppen, Västerhavet och ibland vid längre förflyttningar
under övningar och utiandsbesök i
Nordsjön och Engelska kanalen. Med
civil benämning har vi således våra
stridsfartyg i inre fart, stor kustfart och
Nordsjöfart. I oceanfart har vi långresefartyget, ibland även segelfartygen
och mera sällan jagare och andra
stridsfartyg.
Förslag föreligger ju också att utnyttja isbrytare i avlägsna farvatten.
Men även andra mindre stridsfartyg
som torpedbåtar, ubåtar eller patrullbåtar kan komma att besöka farvattnen utanför Nordsjöområdet.
TAKTISKA OCH OPERATIVA
KRAV
Flottans uppträdande till sjöss har i allt
ökande grad påverkats av robotvapen
och robottaktik samt av radar- och
elektroteknikens utveckling. För att
skydda sig mot radarupptäckt och robotanfall har flottan under 70-talet utvecklat en taktik, som innebär att fartygen söker skydd i skärgården och löper till sjöss för robot-, artilleri- och tor-
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Färdväg elektroniskt utritad

pä bildenheten

Kursratt

Girspak

Manöverorgan

Bild 3. FOA:s "Fanaledsystem". Ett automatiskt girsystem, som ger fartyget exakt den girradie
somfarleden med säkerhet medger. Den nya "ut kursen" lägger operatören in på radarbilden med
hjälp av en "elektronisk linjal". Fartyget styr sedan automatiskt in på kurslinjen. Kan kanske bli en
del av ett automatiskt radarnav/geringssystem ?
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Bild 4. Norcontro/s Databridget, exempel på ett integrerat datastyrt navigeringssystem. Iriformationfrån olika navigeringssystem insamlas och datorn väljer ut mest sannolika position och styr fartyget i inprogrammerad route. Anti-col/isionssystemet utför erforderliga manövrer för att undvika
kollision.

19

pedanfall först när de fientliga fartygen
närmar sig den svenska kusten.
Snabba omgrupperingar måste kunna ske i skärgården. Man måste då
kunna utnyttja alla tillgängliga leder,
såväl lots- som militärleder. För att ej
röja sig genom radarsändning måste
fartygen kunna navigera helt radartyst. Telekrigföring kommer att innebära att möjligheten för radarnavigering tidvis kommer att vara begränsad
p g a fientlig störningsverksamhet
Decca och andra radionavigationssystem kommer väl sannolikt att endast i
mycket begränsad utsträckning kunna
användas.
För att klara av navigeringen under
dessa premisser fordras god lokalkännedom och stor navigeringsskicklighet
hos bryggbefälet
Minutläggningen ställer andra speciella krav på navigeringen; där gäller
det att till sjöss i hög fart eller för ubåtar i undervattensläge exakt nå fällningsläge. Under mera normala förhållanden kan detta vara en svår uppgift
som också skall kunna lösas i störd
telemilj ö.

NAVIGERINGSMETODER OCH
NA VIGERINGSUTRUSTNINGAR
Den för flottan nu vanligaste navigeringsmetoden är optisk terrester navigering parallellt med radarnavigering
enligt s k skivmetoden. Metodiken har
utvecklats i flottan och kommer väl
fortsättningsvis att vara huvudmetoden vid inomskärsnavigering. Stor
skicklighet att navigera med båda metoderna måste uppnås, vilket endast är
möjligt genom att ständigt parallellt
öva såväl optisk som radarnavigering.
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En utveckling av radarnavigeringen
kan tänkas. Datorer finns nu i olika navigeringssystem, och det är säkert möjligt att ersätta radarnavigatören med en
dator som matad med radarinformationer via autopilot styr fartyget (bild
3). Med ett sådant system uppnås högre noggrannhet och den mänskliga felfaktorn elimineras. Men vägen dit är
nog lång och ett sådant system kan troligen ej vara aktuellt i flottan under 80talet.
Datorstyrda navigeringssystem finns
i dag i t ex vissa fartyg i handelsflottan
men än så länge endast får navigering
på öppet hav eller i begränsade havsområden och i kombination med ett
"anticollision"-system. N avigeringen
har då övergått till att bli helt automatisk och instrumentbunden. BryggbefåJet övervakar navigeringen och jämför, om sikten tillåter, den datorstyrda
navigeringen med optiska observationer. Bild 4 visar ett sådant system, Norcontrolls "Databridge", som också
finns som simulator på några av våra
sjöbefälsskolor.
Den tekniska utvecklingen framfår
allt inom elektroniken har medfört att
många andra nya navigeringshjälpmedel och navigeringssystem framtagits.
Det finns t ex nya fartygsloggar, t ex
SAL-accorlogg, som bygger på helt
nya principer för [artbestämning, nya
fartygsgyro, t ex Sperry's MK 29 med
TN funktion (tröghetsnavigering), lasergyro, automatiska girsystem eller
det amerikanska satellitnavigeringssystemet Transit. Ytterligare ett satellitnavigeringssystem, Navstar, är under
uppbyggnad och skall, om planerna
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Bild 5. Navstar. Framtidens navigationssystem ?
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fullföljs, vara i full drift i mitten på 80talet med inte mindre än 24 st satelliter.
Flottans fartyg kommer endast att
utrustas med ett begränsat antal nya
navigeringsanläggningar, men övriga
system har också sitt intresse för oss.
Vi måste känna till systemens prestanda och om de på något sätt påverkar
hur fartygen manövreras till sjöss.
Bland de nya navigeringssystemen
är Navstar av särskilt intresse. Inte därfår att systemet kan komma att utnyttjas av flottans fartyg, utan för att Navstar troligen kommer att bli ett huvudnavigeringssystem får många NATOfartyg, flygplan och olika fordon m m
samt för olika slag av handelsfartyg.
Navstar kan också komma att få betydelse i sjöräddningssammanhang. En
livflotte utrustad med satellitkommunikationsmöjlighet kan mycket lätt lokaliseras och undsättas.
Navstar ger en noggrannhet i lägesbestämningen i alla tre dimensionerna
mindre än l O m på vilken plats som
helst på jordklotet och möjliggör säker
navigering i alla farvatten. Den stora
militära fårdelen med Navstar är att
systemet också kan utnyttjas för positionsbestämning vid vapeninsats.
Flygplan och fartyg kan ledda av
Navstar navigera med denna höga precision och gå på olika kurser fram till
anfallsläge, avskjuta robotar, som i sin
tur erhåller positionsuppgifter, så att de
kan nå angivet mål med lika hög precision.
Navstar fårväntas bli det system
som under 90-talet kan ersätta många
andra befintliga navigeringssystem.
Tidsplan för uppbyggnaden av detta
navigeringssystem framgår av bild 5.
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PERSONAL OCH UTBILDNING
Utbildningen inom Flottan i navigation och sjömanskap ligger allmänt på
en hög nivå. Vi har en fårdel gentemot
andra kvalificerade nautiska utbildningsanstalter genom att vi har möjlighet att varva teoretisk utbildning med
praktisk. Härmed når vi mycket gott
utbildningsresultat
Utbildningen får ju som bekant också tillgodoräknas vid civila sjöbefälsskolor. Kompaniofficerare erhåller
styrmanskompetens, reserv- och regementsofficerare når i bl a navigation,
men ej i samtliga ämnen, nautisk kompetens motsvarande styrmans- respektive sjökaptensutbildning.
Under den fortsatta tjänstgöringen
tränas bryggtjänstgörande officerare
ständigt i navigation i ofta svårnavigabel skärgård utefter hela vår kust, och
de får efterhand en mycket hög navigatarisk skolning. Tjänsten i våra ofta
små och väderberoende fartyg ger också personalen en god känsla får sjömanskap. - Det är till ingen nytta att
vara en god torped- eller artilleriofficer, om man ej kan fåra fram sitt fartyg till anfallsläge. Fartyget skall dessutom komma fram i sådant skick att
såväl personal som material kan göra
en god insats.
En hög teoretisk och praktisk skolning är grunden för all verksamhet ombord.
Kommer nu flottans befål att ges utbildning till samma nivå även i framtiden? Vi får en ny befälsordning med
lägre gymnasialt utbildningskrav får att
få börja kadettutbildning, som leder
fram till motsvarande regementsoffi-

cer. Den civila sjöbefälsutbildningen
genomgår också förändringar, som bl a
innebär att styrmansutbildningen blir
tvåårig. Man kan fråga sig om det är
nödvändigt får vårt befäl att nå upp till
dessa nautiska nivåer. Allt större krav
ställs också på att få med mer och mer
inom olika kurser - vilket resulterar i
att tillgänglig tid får nautisk utbildning
kan komma att krympa.
En lämplig målsättning bör vara att
vi skall kunna framföra våra fartyg i såväl närområdet som i mer avlägsna farvatten med befäl som i de viktigaste
ämnena, navigation och sjömanskap,
har samma kunskapsnivå som krävs
får att få fåra handelsfartyg i motsvarande fart. Dessutom är Östersjö- och
Nordsjöområdena svårnavigabla och
från vädersynpunkt besvärliga, vilket
ytterligare understryker behovet av en
hög skolning hos befålet.
Praktisk nautisk utbildning med
långresefartyg i avlägsna farvatten ingår som ett led i denna utbildning. Flottans befäl får då möjlighet att pröva olika navigeringssystem och få erfarenhet av andra nautiska förhållanden och
miljöer som krävs får dessa kompetensnivåer.
I samband med införandet av nytt
befälssystem har emellertid diskuterats
möjligheten att utelämna den astronomiska navigationen i såväl kompanisom
regementsofficersutbildningen.
Praktiskt utnyttjas astronomisk navigering endast vid långresor eller på segelfartyg. De bemanningssystem flottan har innebär emellertid att en stor
del av flottans kompani- och regementsofficerare någon eller några

gånger kommenderas till dessa fartyg
och då behövs verkligen kunskaperna i
astronomisk navigation. Motsvarande
kunskaper skulle då i stället inhämtas
genom en extra kurs i oceannavigering
omedelbart före långresekommenderingen. Men att få tid till detta skulle säkert bli svårt. Bättre är därfår att ha
med även denna biten redan från början. Ett annat skäl att ha kvar denna
del är att teorin får astronomisk navigation intimt hänger samman med storcirkelnavigering och även ortlinjeteorin får radio och satellitnavigeringssystem. Dessutom ger astronomisk navigation kunskaper om planetsystemets
funktion, vilka är nödvändiga att kunna får en navigatör. Astronomisk navigation kan ju också komma att bli ett
sista reservalternativ får ett fartyg som
i strid mist alla navigeringshjälpmedeL
I utkast till nya utbildningsplaner har
astronomisk navigation och tidvattenlära medtagits men forst under militärhögskolans allmänna kurs (MHS AK).
De elever som skall tjänstgöra i befattning som vakthavande bryggbefål bör
ha hela utbildningspaketet, således
även astranav och tidvatten och senast
under Krigshögskolan (KHS), d v s nuvarande VRS, så att kunskaperna kan
utnyttjas och befästas under praktisk
tjänstgöring. Astranav och tidvatten
bör som nu komma in omedelbart före
fårsta långresekommenderingen. Utbildningsgången i det nya systemet får
inte bli en så lång omväg inom andra
områden att nödvändig navigatorisk
utbildning ej inryms. Uppdelning på olika linjer måste få ske i tid - allt befäl i
flottan skall ju liksom nu inte behöva
läsa navigation. Blivande bryggbefäl
23

måste hinna bli nautiskt kompetenta
fdre praktisk tjänstgörings början.
I ämnet sjömanskap ges den bästa
grundutbildningen på segelfartyg. Där
får man uppleva en kontakt med naturkrafterna på ett sätt som man ej kan
uppleva på ett maskindrivet fartyg.
Man får respekt för väderelementen,
man lär sig hur man bemästrar dem, tar
hänsyn till dem och hur man med deras hjälp för sitt fartyg säkert i hamn.
Känslan för tågvirke och förmågan att
arbeta med olika tampar utvecklas och
även om arbeten med tampar på moderna fartyg endast förekommer i samband med fårtöjning och olika surrningsarbeten ombord, så är detta en
viktig del av den sjömansmässiga baskunskapen, som kanske fOrst i tillspetsade situationer och i överhandsväder
behövs i sin fulla utsträckning. Man bör
också betänka att en stor del av flottans blivande befäl kommer från förhållanden där man ej tidigare haft kontakt med sjölivets krav. För dem är segelutbildningen av särskilt stor betydelse. Där lär vi oss leva ombord under längre sjöresor under trånga och
primitiva förhållanden. Den viktigaste
lärdomen för många är att lära sig laganda och att klara av svåra situationer, stå ut med strapatser och trots dessa fullfdlja sina uppgifter. Klarar man
av den tjänsten har man genast lättare
att förstå de trånga förhållandena ombord i ett stridsfartyg.
Allt blivande befäl har tyvärr ej möjlighet att få segelfartygsutbildning.
Därtill är fartygen för små och somrarna för korta. Men segelfartygen
kompletteras av långresefartyget Att
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lära sig leva ombord under långa sjöresor och under lång tid hemifrån är en
mycket värdefull del av sjötjänsten,
som knappast kan uppnås på annat
sätt. För att en långresa skall ge full utdelning måste givetvis den långa tiden
till sjöss utnyttjas till rationell utbildning av olika slag.
Hur segelfartygstjänsten och långresan skall komma in i det nya utbildningssystemet är väl än så länge ej
klart. Förhoppningsvis bör dessa utbildningsetapper liksom nu läggas in i
början av befälsutbildningen.
Utbildning i navigation och sjömanskap kräver också bra läroböcker som
innehåller hela kursomfånget, skrivna
på ett modernt sätt. Huvudläroboken i
flottan är fortfarande LIN -56 och LIS
-54. I brist på en ny navigationslärobok har LIN -56 nyligen tryckts i ny utgåva, där vissa avsnitt omarbetats och
nya avsnitt tillkommit. Önskemålet
kvarstår dock om att få fram nya läroböcker men framtagning av så omfattande och kvalificerad litteratur är
mycket arbetskrävande och fordrar
att flera författare engageras. Det
bör dock vara möjligt för marinen att i
samverkan med de civila skolorna
framta sådana läroböcker.
HAVERIERNA
Inom marinen inträffar årligen ett antal grundstätningar liksom mindre incidenter p g a felnavigering, tillfällen
som kunde ha lett till grundstötning.
Vid allvarliga olyckor sammanställs en
haverirapport som ligger till grund för
att bedöma ansvarsförhållanden. Vi
har i dag emellertid ingen löpande uppfdljning av haverier eller av "narrow

escape" och ej heller någon direkt analysering av en olycka. I civil handelssjöfart fmns t ex ICS (International
Chamber of Shipping) Casualty Reports. I dessa rapporter beskrivs händelseföljden och förklaras orsakerna till
en olycka. Rapporten distribueras till
rederier för studier och för vidarebefordran till fartygen.

liga underhållsmedel kan tillföras. Det
är av utomordentligt stor betydelse att
nautiska utbildningsförband kan bibehållas.
Härutöver bör efersträvas en allmänt hög nautisk skolning, som i navigation och sjömanskap motsvaras av
styrmans- och sjökaptensnivåerna och
att denna utbildning kan genomföras även efter det att ny befålsordning
börjat gälla.
Inom såväl civilflyg som militärflyg
är motsvarande rapporteringssystem
en rutin.
Det norska klassificeringssällskapet
Veritas har en specialinriktad studiegrupp för att analysera incidenter och
olyckor.
Det är en stor brist att vi inom marinen ej har någon motsvarighet till denna. Haveristatistik och haverirapporter borde uppgöras inom marinen och
bl a distribueras till utbildningsanstalterna och fartygsförbanden, så att man
kan lära av misstagen och därigenom
förbättra sjösäkerheten. En haverianalysgrupp bör organiseras under 80talet.

SLUTSATSER
Några revolutionerande nya navigeringssystem bedöms ej komma att tillföras flottan under 80-talet. Bundenheten till kusten och skärgården gör det
nödvändigt att utnyttja optisk och radarnavigering enligt de metoder vi f n
använder. Hotet om en kraftigt störd
telemiljö under krig gör det nödvändigt
att ytterligare förfina och uppöva den
optiska navigeringen.
För att få fram skickliga navigatörer fordras en god teoretisk skolning varvad med en noggrant planerad
praktisk utbildning. Den praktiska
grundläggande utbildningen genomför
vi i dag på äldre minsvepare, som snart
faller för åldersstrecket om ej erforder-·------
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Några synpunkter på vapenexport - är rätten att försvara
sig allmängiltig?

Det är väl ingen överdrift att påstå att
huvuddelen av svenska folket anser sig
ha rätt att försvara sig och vill försvara
landet oberoende mot vem det vara
månde. Mot den bakgrunden har vi en
följd av år investerat efter vår förmåga i
ett försvar anppassat efter våra förhållanden och vår roll i världspolitiken.
Alltefter vad vi anser oss ha råd till, underhåller och modiniserar vi detta försvar. Den totala försvarsbudgeten för
budgetåret 1978-79 är ca 14 miljarder
kronor. Av dessa 14 miljarder används ca 3 miljarder för inköp av materiel. I relation till hela statsbudgeten
utgör försvarsbudgeten ca 10 %.
Det är naturligt att försvarsbudgeten, liksom andra utgiftsbudgetar, blir
utsatt för prutningar och det är också
naturligt att dessa prutningar kan bli
Lokalisering
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hårdhänta när det gäller en form av
"försäkringspremie". Detta får naturligtvis i det långa loppet konsekvenser
för försvarsindustrin i landet och det
kan vara skäl att något analysera dessa.
Modern och ändamålsenlig materiel
är givetvis en avgörande komponent i
det svenska försvaret. Materielandelen
har varit och kan framgent förbli krympande på grund av ökande kostnader
för övriga delar av försvarsbudgeten
som personal, övningar, underhåll m m.
De svenska försvarsmyndigheterna
har under en lång följd av år anskaffat
huvuddelen av sin försvarsmateriel
inom landet. Under senare år har man
kunnat notera ett ökat intresse för köp
av materiel från utlandet. För den
svenska industrin är detta förhållande

naturligtvis allvarligt, speciellt då materieldelen av budgeten även totalt blir
mindre. Konsekvenserna är uppenbara. På sikt riskerar vi att förlora vår försvarsindustri, vilken idag sysselsätter
ca 40 000 människor. I dagsläget torde nedanstående orter vara mer eller
mindre starkt beroende av försvarsmaterieltillverkning.
I det kärva sysselsättningsläge vi
idag har i Sverige verkar siffran 40 000
kanske inte chockerande, men om man
lägger den till de över 100 000 människor som redan idag saknar arbete, blir
situationen kritisk för många orter och
industrier. Möjligheten till alternativ
sysselsättning är nära nog obefintlig.
Funnes den så skulle den redan utnyttjas inom övrig ej fullt utnyttjad industri.
Möjligheten att utan egen försvarsindustri föra en trovärdig neutralitetspolitik blir snabbt illusorisk. Säljaren
kommer att kunna utöva påtryckningar och eftersträva bindningar i utbyte
mot "förmånen" att få köpa attraktiva
vapen. En fristående svensk vapenindustri ger svenska regeringen väsentligt större handlingsfrihet.
Försvaret köper sin materiel där den
är bäst och billigast, det föreskriver
upphandlingskungörelsen. Regeringen
kan medge att denna regel frångås till
förmån för svensk leverantör om särskilda skäl föreligger. Dessa regler är
och har varit riktiga och sunda. Vår
försvarsindustri är inget självändamål,
den måste för att motivera sin existens
kunna erbjuda det svenska försvaret
militärtekniskt konkurrenskraftiga produkter som fyller försvarets behov.
Men kommer den att kunna göra det i
fortsättningen? Om den ska basera sig

på enbart det svenska behovet måste
svaret bli ett bestämt nej. Kostnaden
för att hålla en så hög teknisk nivå att
produkterna blir intressanta för det
svenska försvaret blir för stor i förhållande till den lilla materielvolymen.
Detta gäller i princip alla typer av vapen och berör alla svenska försvarsindustrier, dvs typ Bofors och SaabScania men också industrier där försvarsandelen är liten, exempelvis LM
Ericsson, Volvo eller Kockums. Någon anpassning till enbart ett svenska
behov är enligt min mening ej möjlig.
I detta läge är det naturligt att man
studerar exportens möjligheter att rädda inte bara sysselsättningen utan även
så långt det är möjligt vårt oberoende
ur materielsynpunkt Låt mig först som
sist slå fast att försvarsmaterielexport
inte kommer till stånd bara för att
svenska regeringen ger sitt tillstånd.
Den kräver en långsiktig bearbetning i
hård konkurrens. Konkurrensmedlen
är inte bara pris och prestanda utan
även kompletta paketlösningar, innefattande utbildning, service, underhåll
och säkrad reservdelsförsörjning. Varje nation är liksom vi angelägna om att
värna sitt oberoende och ställer därför
liksom vi stora krav på sin anskaffning
av försvarsmaterieL
Kundlandet måste därför ha förtroende för säljaren och säljariandet som
pålitlig leverantör även efter en första
leverans. Ofta önskar man licenstillverkning. Man vill inte bara ha avancerad materiel utan även skaffa sig den
tillverkningsknow-how som erfordras
för produktion inom det egna landet av
försvarsmateriel, som nästan alltid
innehåller ny teknik och hög kvalitets27

nivå. Det exporterande svenska företaget måste tillfredsställa även dessa krav
och tillfredsställa dem bättre än vad industrier och regeringar i USA, Sovjet,
England, Frankrike, Schweiz, Holland
m fl gör.
Ur kommersiell och teknisk synpunkt är det givetvis utomordentligt
värdefullt för foretaget i Sverige att bryta in på exempelvis den amerikanska
marknaden eller i den övriga högteknologiska västvärlden. Men även kontakter med icke industrialiserade länder ger värdefulla erfarenheter fOr både
säljare och köpare. Dessa länder behöver liksom vi ett försvar för att säkra
sin existens och de villliksom vi har tillgång till ny teknologi för sin industri.
Vid kontakten med u-länderna gäller
det att verkligen bygga upp ett förtroende för Sverige, fOr företagets resurser och även för den agerande personalen från företaget.
Sverige söker spela en aktiv roll i
nedrustningsfrågor. Är det möjligt att
svensk försäljning av försvarsmateriel
- t ex patrullbåtar, marinkanoner, små
luftvärns- och pansarvärnsrobotar minskar chanserna till avspänning. Jag
tror inte så är fallet. Det väsentliga i hela avspänningsarbetet måste väl ändå
vara att stormakterna åstadkommer en
begränsning av kärnvapenproduktionen. Med andra ord, en fortsättning av

SALT-förhandlingarna. Men debatten
måste också föras på en grund som
innebär lika rätt for alla länder att värna om sitt oberoende.
Låt oss slå fast, att försvarsmateriel
kan ett land som anser sig behöva det
alltid skaffa. Den materiel Sverige skulle kunna sälja blir av naturliga skäl alltid av relativt liten omfattning. Vår försvarsmaterielexport är idag mindre än
l % av den samlade svenska exporten,
men nog så betydelsefull fOr försvarsindustrin. Genom ett isolationistiskt
tänkande undandrar vi oss kontakt
med många länder som inte annat önskar än att komma bort från stormakternas inflytande.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja
framfora den åsikten att om vi vill
ha kvar ett meningsfyllt svenskt försvar
ha kvar en avancerad svensk försvarsindustri
ha kvar en ej obetydlig industriell
sysselsättning inom de högteknologiska och nya områden som militära produkter representerar
skaffa oss ökade internationella erfarenheter och industriella kontakter till nytta for hela vår industri,
då bör vi söka exportera vår defensiva fOrsvarsmaterieL
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K. ÅKE R. LUNDBERG

Marinläkarnas uniformering.
En historisk studie.

Under Gustaf II Adolfs regeringstid
började vissa förnämligare regementen
utrustas med en beklädnad, som närmade sig begreppet uniform. 2 Det var
dock först under Karl XI :s tid, som det
infördes en allmän uniformering av
armens personal med särskilda distinktionstecken fOr de olika truppslagen. 20
När en uniform en gång blivit fastställd, skulle den sedan "utan omväxling" bibehållas. För uniformerna skulle modeller finnas. Vid uppvaktning hos
Kong! Maj :t skulle officer vara klädd i
uniform vid bot om en månads lön. 7
Örlogsflottans folk tilldelades från
slutet på 1600-talet vadmal i blå eller
grå färg, vilket tyg vävdes speciellt för
kronan vid inhemska manufakturverk. 7 Några särskilda bestämmelser
beträffande de olika persedlarnas utseende synes icke ha utfärdats, utan de
tillverkades sannolikt i enlighet med det
fOr sjöfolk brukliga. Omkring 1730
förefaller - efter initiativ av några sjöofficerare - ett speciellt snitt på plaggen ha kommit på modet och därmed
tillkom en fOregångare till en enhetlig
uniform för befälet på örlogsflottan.
Emellertid är så litet känt om sjöofficerarnas beklädnad fOre Gustaf III :s tid,
att det är omöjligt få en uppfattning,
om det fOrekommit en konsekvent genomfOrd uniformering. 5

Den av Gustaf III lanserade nationella (svenska) dräkten kom att utöva
ett stort inflytande på uniformsmodellerna. Dräkten började bäras
från 1778 och var i rätt allmänt bruk i
ett par decennier. 3 6 F ör flottans del
finns en modellforteckning från 1778
fOr tröja och jacka för volontärer vid
amiralitetet (= örlogsflottan). Plaggen
utformades i nära anslutning till den
nationella dräkten men dock med kortare skört än på civila persedlar. "Som
en sammanfattning av uniformsutvecklingen under gustavianska tiden
skulle man med begagnande av en känd
sjöhistorikers ord kunna säga, att uniformsväsendet ägnades en sådan uppmärksamhet, att de människor som inklämdes i grannlåten nästan bortglömdes". 5
Per Krafft dy (1777-1863) har på
oljemålning exponerad i Sjöhistoriska
museet framställt en scen från slaget
vid Bogland 1788. Denna tavla har ett
stort kulturhistoriskt värde därigenom,
att den med noggrannhet i detaljer återger uniformer och vapen ombord på ett
av flottans skepp.
Hur de under slutet av 1700-talet
ombord tjänstgörande läkarna och fältskärerna voro klädda, har man inga belägg för. Sannolikt överensstämde deras klädedräkt med den, som bars av
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officerarna. En viss hållpunkt för detta
får man av den uppgiften, att flottans
läkare för visad tapperhet under sjöstrider 1790 tillerkändes rätten att bära
epåletter och sådana kunde väl knappast bäras till civil dräkt. 5
I olika sammanhang har det sagts,
att Carl von Linne som brudgum 1738
var klädd i marinläkaruniform. Han
hade då nyligen fått Kungl fullmakt på
en läkarbeställning vid amiralitetet med
tjänstgöring vid armens flottas sjukhus
på Kastellholmen och vid stockholmseskadern. På ett porträtt 1739 av J H
Scheffel (1690-1781) synes han iford en
praktfull röd dräkt, som fOrmodats vara hans uniform. 4 I Tullbergs publikation "Linneporträtt" finnes ingen bild,
som kan ge någon vägledning. 17 Det
finns emellertid icke något fog för antagandet, att röda plagg vid den tiden
skulle ha varit en distinktion för läkare
eller fältskärer tillhörande örlogsflottan. - Däremot fmner man långt senare i ett kungl. brev 23/11 1793 med bifogad uniformsskiss, att en röd jacka
med beslag av svart tyg skulle tillkomma befattningshavare vid Flottans
Construktionscorps.
På 16- och 1700-talen var det en rätt
vanlig företeelse, att yngre sjöofficerare togo tjänst inom främmande mariner för att få en mera allsidig utbildning och där göra gradpassering. Med
vaken blick anammade de bland mycket annat en del sedvänjor och uniformsbruk, som sedan introducerades i
svensk miljö.
Vad gäller den franska marinen är
uniformering av såväl officerare som
manskap av ett relativt sent datum. Sjömännen hade dock vissa sedvänjor be30

träffande sin klädsel. Första försöket
med reglementerade uniformer gjordes
på 1820-talet. Sjöofficerarna - och
läkarna - hade dittills varit klädda efter tidens mod för distingerade gentlemen.13
Inom den engelska flottan infOrdes
uniformering av sjöofficerarna tidigare. - Genom kungl. brev 23/ 1 1805 utfärdades direktiv, att örlogsflottans
läkare skulle bära uniform angivande
yrket och med gradbeteckning i likhet
med officerarna. 12
I Danmark fingo de vid flottan
tjänstgörande läkarna redan omkring
år 1800 en uniform motsvarande sjöofficerarnas.
Redan på drottning Kristinas tid
fanns en amiralitetsmedikus på stat i
Stockholm. Då flottan förflyttades till
Karlskrona, inrättades en motsvarande befattning där. 25 Uti 1690 års stat
räknades dessa medici till civilstaten
men överfOrdes kort därefter till militärstaten. Amiralitetsmedikus innehade rang genom kungl. brev 5/6 1750
lika med assessor i Sundhetskollegium
(d v s kaptens rang). - Flottans medicinalstat genomgick en betydande förändring genom kungl. brev 23/7 1783.
Utom den ordinarie läkarstaten skulle
vid förefallande behov kunna anställas
extra läkare eller fältskärer fOr sjöexpeditioner liksom vid större sjuklighet,
men de visade sig tyvärr ofta icke tillräckligt kvalificerade. Dessa voro ej
sällan rätt bångstyriga (ofta av tysk nationalitet) och 1789 måste en del av
dem straffas med "musquetters bärande", vilket resulterade i att samtliga
trettioen anhöllo om avsked. Ärendet
underställdes konung Karl XIII, som

Genom kungl. brev 22/ 9 1808 fastställdes tjänstetitlarna fOr de till flottan
kommenderade militärläkarna. - Flottans fOrste fältläkare kallades den, som
fOrde befälet över flottans läkarstat och
medicinalanstalter. De sjökommenderade läkarna och kirurgerna benämndes fältläkare vid flottorna eller fältläkare av eskader. Uppbördsläkarna,
som hade regementsläkares rang,
tjänstgjorde antingen ombord eller vid
flottornas stationer. Slutligen fanns det
bataljonsläkare vid flottan liksom även
underläkare. 23
Reglemente 21/8 1806 stadgade följande beträffande uniformering: 22
Mörkblå rock med uppfästa skört och
dubbel knapprad framtill, 10 knappar i
varje, krage och ärmuppslag i mörkblått samt karmosinrött foder. Vit väst
med en knapprad. Mörkblå långbyxor.
Halvstövlar. Som huvudbonad bikorn

Fig. l : Uniform för fältläkarkåren omkring
1830. Huvudbonad bikorn. Epåletter M/1828.
UUB.

beslöt, att" de fältskärer, som ej lyda
och fullgöra sina skyldigheter, bliva avstraffade med 25 fucktel. Skulle detta
icke hjälpa, dubbleras receptet och så
vidare till dess de fullgjort, vad mänskligheten och deras skyldigheter kräver.5
Fältläkarkåren
Genom kungl. brev 6/ 8 1806 tillkom
den svenska fältläkarkåren , vilken skulle tillgodose behovet av läkare både för
arme och flotta. 21 Denna kår rubricerades som civilmilitär. -

Fig. 2: Överfältläkaren vid flottan C. J. Fiirst
(1791-1855). Vapenrock M / 1845. SSHM.
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med guldträns och svart kokard. 1 Denna uniform, som skulle bäras vid
alla tillfällen, skilde sig sålunda rätt
mycket från den vanliga infanteriuniformen.2
Det dröjde inte längre än till 181 O,
förrän det fastställdes en ny uniform för
fältläkarkåren, vilken då i mycket kom
att likna infanteriuniformen. Den bestod av frack av mörkblått kläde,
ståndkrage och skört med uppveck
samt liksom förut bikorn. 1 - 1817 var
det återigen dags för nya förändringar.
ståndkragen och uppslagen skulle nu
vara av svart sammet med röd passepoal. Vidare tillkom gråa klädesbyxor
med blå list att bäras utanpå stövlarna.
Bikornen förseddes med en blågul
kokard. 1 Fältläkarkåren fick samma år
en egen uniformsknapp. 18

finge likväl endast bäras av dem, som
voro försedda med konungens nådiga
fullmakter eller förordnanden på tjänstebefattning i fältläkarkåren. - Gradbeteckning på den höga kragen till den
frackliknande långa rocken var för fältläkare ett broderat knapphål, för regementsläkare tre galoner, för bataljonsläkare två galoner och för pensionär
vid fältläkarkåren en galon. - Som sidogevär brukades infanteriofficersvärja med portepee. eartouche med beslag med samma emblem som på uniformsknapparna avsågs till förvarande
av bindtyg.
I förbigående må här omnämnas, att
bikornen helt avskaffades först 1876.
Militärläkarna fingo då anlägga en huvudbonad av samma typ, som bars av
officerarna vid indelta infanteriet.

1843 var det åter färdigt för ulliformsförändringar gällande fältläkarkåren. Det fastställdes då anläggande
av surtut och släpmössa båda av mörkblått kläde. Släpmössan avsågs för dagligt bruk och hade ett huvudband av
svart sammet med en röd passepoal
längs överkanten samt en gul och blå
kokard. Sommartid skulle till parad bäras vita byxor. Den gamla frackuniformen behölls till 1857, då den avskaffades. I stället anlades vapenrock med ·
krage och passepoal i samma färger
som tidigare. Bikornen skulle dock fortfarande brukas. 1, 28 - Gradbeteckning
på epåletterna utgjordes för överfältläkare av tre stjärnor och fina blanka
buljoner, för fältläkare två stjärnor och
likaledes fina blanka buljoner, för regementsläkare tre stjärnor och för batal- Fig. 3: Förste bataljonsläkaren vid flottan
jonsläkare en stjärna. Dessa epåletter C. A. Furst (1822-1855) . SSHM.
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1853 "Anmärkningar rörande flottans
hälsovård och förändrad organisation
av densamma". 10 Han framhöll här, att
"det skulle vara en absurditet att för
marinläkarna bibehålla fältläkarkårens uniform. Den kan vara bra för sig,
men är i högsta grad olämplig, obekväm och besynnerlig för marinläkare". - I dåvarande premiärlöjtnanten (sedermera kommendörkapten) Carl Skogmans (1820-1907) berättelse om fregatten Eugenies resa omkring jorden 1851-1853 16 finns en
dråplig teckning föreställande fartygsläkaren, kirurgie magistern Ehrenfried
Ekströmers ( 1826-185 9) sammanträffande med konsul Åhman på landningsbryggan i Montevideo, varvid den
senare frågade doktorn: "Ursäkta min
bäste herre, är herrn vid husarerna?".

- Om militärläkarnas uniform tillkommit för att bättre överensstämma
med den, som bars av armens officerare, så var det ju ett godtagbart skäl.

Fig. 4: Fartygsläkare E. Eksträmer (18261859). Tack vare uniformen tagen för "husar". 16 Surtut och släpmössa M/1843. KB.

Fältläkarkårens särskilt
vid flottan tjänstgörande
läkare

Denna säregna uniformering tillfredsställde helt naturligt icke de vid flottan
tjänstgörande läkarna. - Doktor Sam
Mörck ( 1816-18 77), som antogs som
stipendiat vid flottan 1841 och sedan
avancerade till överfältläkare vid flottans station i Karlskrona, publicerade

Då hade man emellertid helt förbisett
situationen för flottans läkare. Det vore
därför önskvärt, att marinläkarna måtte få en uniform liknande den, som
bäres av sjöofficerarna. Mörck ville genom sin artikel fästa uppmärksamheten på fältläkaruniformens olämplighet
ombord och att "de på flottans fartyg
tjänstgörande läkarna erhålla frihet att
för sina kläder anlägga flottans nu
brukliga snitt, 25 så att de ombord må
kunna röra sig med den för sjömannen
nödiga ledighet och icke såsom nu, oviga och stela, löpa fara att i trappor och
passager icke blott skada sina kläder
utan, vad värre är, bryta armar och ben
utav sig". 10
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Doktor Möreks agerande för en reform av beklädnaden för flottans läkare medförde, att dessa år 1866 29 tillerkändes rätten att bära samma uniform
som flottans officerare, varvid dock deras yrke skulle markeras på följande
sätt: Huvudbandet på mössan skall vara av svart sammet och ovantill kantat
med en smal röd passepoal. Kragen på
frack och bonjour (=långrock) skall vara av svart sammet. Gradbeteckningen
på ärmarna skall vara utan ögla; i överkant på översta eller enda galonen skall
vara
anbringad
en
smal
röd
passepoal. 29
(En röd passepoal infördes för de
engelska marinläkarna 1864 samtidigt
som intendenterna fin go en vit. 12).
Mössmärket var detsamma som för
officerarna d v s ett i guld broderat
ankare innefattat i Svea-vapnets tre
kronor över vilket får regementsofficerare fanns en större broderad krona.
1878 ändrades mössmärket till det,
som fortfarande brukas, och huvudbandet av sammet ersattes med ett av
reffiat silke. 19 29
Marinläkarkåren
Dåvarande förste bataljonsläkare vid
flottans station i Stockholm Karl Rudberg (1852-1923) publicerade 1889 ett
"Förslag till omorganisation av flottans läkarstat" 14 och höll i Svenska
Läkarsällskapet 1900 ett föredrag med
samma motiv. 15 I april sistnämnda år
gjordes i samband med behandlingen
av sjöförsvarets anslagsäskanden i riksdagens båda kamrar betydelsefulla uttalanden om nödvändigheten av en
snar och genomgripande reform. 11
Dessa fotade sig huvudsakligen på de
34

av Rudberg framförda synpunkterna.
Han anmodades därför att biträda i utarbetandet av den statsverksproposition, som dels ledde till instruktion för
en marinläkarkår 28/11 1902 31 och
dels till kårens upprättande från 1/ l
1903. I och med detta avskaffades de
hittills använda armebetonade tjänstebenämningarna och ersattes med de nu
brukade. Den röda passepaalen kring
mössan avskaffades. På ärmarna flyttades passepoalerna under enda galonen eller mellan två eller flera galoner.
- Kårens förste chef blev Karl Rudberg med tjänstetitel marinöverläkare.
Marinläkarnas
uniformspersedlar
voro desamma som sjöofficerarnas
med modellår 1878. På långrock och
mässjacka skulle det dock vara svart
sammetskrage, som sedermera avskaffades 1927. 32 Epåletterna fick ett
får marinläkarkåren specifikt emblem
med korslagd värja och ormstav med
modellår 1903.
I samband med ändrad gradbeteckning för marinens flaggunderofficerare
- de tre vinkelchevronerna ersattes
med en (ev två) enkla galoner runt ärmen medan yrkesbeteckningen bibehölls över desamma - fick de civilmilitära kårerna i sin gradbeteckning en
trekantig ögla med basen uppåt, vilken
motsvarade officerarnas runda ögla.
skrädderitekniskt var denna trekant
besvärlig att framställa och blev ej sällan något osymmetrisk och gick lätt
sönder. Detta gjorde, att också de civilmilitära kårerna i slutet på 40-talet fingo en rund ögla i sin gradbeteckning.
Under 1950-talet ersattes uniformskappan M/78 med en ledigare uni-

Fig. 5: Läkarstipendiaten vid flottan (sedermera marinöverläkare) K. Rudberg (1852-1923).
SSHM.
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formsrock med gradbeteckningarna på
axelklaffar. Ungefår samtidigt tillkom
sjöjackan, ett praktiskt och omtyckt
plagg, som också har gradbeteckningarna på axelklaffar. I samband
med beredskapen avskaffades långrocken. - Sedan 1952 ha de vid kustartilleriet tjänstgörande läkarna haft
möjlighet att under krigsövningar och
liknande bära dess fältuniform med
marinens vapenmärke på kragmattorna.34
De tandläkare, som under beredskapen kommenderades till tjänstgöring
vid marinen, buro sjöofficersuniform
med orange passepoal i stället för
marinläkarnas röda. Detta ändrades
för några år sedan till röd passepoal,
varför man numera på uniformen icke

Fig. 6: Överfältläkaren vidflottan M. Fiirst (1829-1900). SSHM.
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kan skilja tandläkare och läkare. - De
vid armen tjänstgörande tandläkarna
ha särskild uniformsknapp och ett emblem utmärkande yrket (modellår
1960). 18

Medicinalkåren
I enlighet med Kungl. Maj :ts kungörelse 29/5 1969 inrättades en försvarets
medicinalkår, som uppbyggdes av fältläkarkåren, marinläkarkåren och flygvapnets läkarpersonal. Brev 13/6 1969
meddelade ett provisoriskt reglemente
för medicinalkåren.
Kårens läkare bära de uniformer,
som de tidigare haft eller skulle ha haft
allt efter det vapenslag, som de betjäna.

Fig. 7: Fältläkarkårens uniformsknapp M / 1817.
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Kungl Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771 . Sällskapets syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i
allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan också vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen :
l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.

2. Organisation och personal. Utbildning.
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
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" Kong!. brev angående benämning av till flottan kommenderade militärläkare 22/9 1808. KA, serie E, 1 a, akt
133.
20
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Kong!. brev, angående flottornas läkares förening med Fältläkare Corpsen JO/ JO J808.
Generalorder 1/6 1824 & 23/ 11 1824; Angående ny uniform för flottans alla stater och kårer.
26
Anförande i K. Ö. S. 15/11 J838. (T i S, Årg. 3, sid. 195-216).
27
Generalorder 4/12 1843. Angående uniformsändringar för flo/lans läkare.
28
Kong!. brev 8/11 1864. Sjukbetjäning, beklädnad och distinktionstecken. - Befälhavande amiralen bestämmer uppå överfältläkarens förslag beskaffenhet av klädedräkt och distinktionstecken.
29
Generalorder 11 / 12 1866. Fastställes uniform för flo/lans läkare.
0
' Angående uniformför flottans läkare. (Flottans rulla 1867, 1879, 1894, 1902 & 1903).
" Instruktion 28/ 11 J902 för marinläkarekåren.
" Föreskrifter beträffande klädsel. (Sjöförsvarets kommandoexp. nr 300, 21/3 1927).
" Generalorder nr 4670 16/12 1949. Uniformsbestämmelser för flo/lans officerare .. . samtför marinen gemensam personal . ..

En tävlingsskrift bör inte ha större omfång än c:a 50 000 nedslag (c :a 20 maskinskrivna A-4-sidor.)
Tävlingsskrift för år 1979 skall senast den l september 1979 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 STOCKHOLM

25

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.

" Generalorder nr 1634 23/ 5 1952 angående uniformsbestämmelser för viss marinens personal.
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Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom
Kungl Örlogsmannasällskapet
Vid upplösningen av Fabian och Ewa Tamms familjefond har medel överlämnats
till Kungl Örlogsmannasällskapet för bildandet av en stipendiefond.
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel - navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. stipendier utdelas vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1979 skall skicka in utredning eller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 Stockholm

Proi· ekt-, Klass-, Arbetsoch Ma !ritningar
Rör,- maskinarrangemang
Krängningsförsök
stabilitetsberäkningar
Kontr,olloch Besiktningsarbeten
för Nybyggen/Reparenter
samt Ombyggnadsritningar

Fartygskonstruktioner AB
Box 382 - 451 01 Uddevalla l

- Tel.

0522/~

00 växel

och

Fartsyskonstruksioner A/S
Nordlisletta 7, Oslo 9, Tel. 25 70 85

senast den l september 1979.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet

Vi bygger arbetsbåtar
stål (9-15 meter) samt
utför montörs och
reparationsar beten

GRÖNHÖGENs VARV AB
380 65 Degerhamn. Tfn. 0485-612 70

40
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Marina produkter

Utvecklingsuppdrag

Spränggripare
Minankare
Arneringsdon för minor
Undervattenständare
Signalsi unkbomb

Prototypti llverkn i ng
Seriebetonade
kvalitetsarbeten

SAB INDUSTRI AB
Fack - 261 02 LANDSKRONA 2
Telefon 0418/16280
Telex 72416 teve s

[)(9

KARLSHAMNS HAMN
-

den djupa hamnen

-

den lastvänliga hamnen

-

den expanderande hamnen

TRANSPORTCENTRUM med stra teg is kt lä ge och upp land under stark industriell
expansion .

NYEXPLOATERING av industrimark, oljehamn samt bergrumsanläggning för flytande bulkvaror. med vä l skyddad hamn .
VATTENDJUP vid kaj 8-14 mete r .
STILLERYDSHAMNEN den nya uthamnen med roll / on/off för enhetslaster,
-140.000 m2 upplagsyta med 21 .000 m2 magasin samt järnvägsspår, 2 st portalkranar med vardera 35 tons lyftkapac itet vi d 600 m kaj med 8- 11 m vattendJUP
och utmärkta väg- och järnvägsförbindelse r .
SNABB OCH GOD SERVICE, fördelaktiga taxor.
LONSAM OCH LASTVANLIG HAMN för al la trafikanter

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
Nils Jonasson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455- 102 98

Bilskeppningar är vår specialitet

STÅLGROSSISTEN!

WALLENIUSREDERIERNA
STOCKHOLM
BRÖDERNA EDSTRAND
MALMÖ
040/934 100

STOCKHOLM
08/238880

GöTEBORG
CJI .~ ;·O<> &C

JÖNKÖPING

165~ 90

NORRKbPING
Ul l 11 50 W

SKELLEFTEA
tl'!;i l Q, /TO&O

X-ponent-systemet för
rationell verktygshantering ...

e
e

l ns t a !l at lonsledn lnga r

e

Kopp l1ngsledn1ngar

e
e
e

S t yr k ab l a r

e
e
e
e

Tillverkningsprogram:

Väggpaneler
Montörvagnar
Verktygsskåp

"'

.

Plas t- och gummuso ler ad e
n 1n gsledn 1ngar

El ekt r on ik ka b lar

Ka b la r oc h lednmgar fö r fartyg och
offs hore
P V C -1so l e r ade k r a ft kablar
PE X-isole r ade kr att ka blar för låg- och
högs p<i.n n 1ng
Pappersisol erade k r aftk a blar
O IJefy llda högspan n1ngskabl ar

e
e

Hä n g k ablar

e
a
e

Sh unt- och ser iekon d ensa tor er

Kab la r och l ed n inga r fö r kä r n krafta nlaggn 1ngar
Kondensato r spann 1ngs tr ansfo r ma tor e r
Kraft k on d ensatorer fo r 1ndus tr 1a nv <l n d -

l".· ]•~','a;tkocdecsat:cec
)

lo c acla ggmngac

L=:_

med hogspand l1 k st r om

-

-

-

Förvaringsfack
Byggprofiler m. m.
X-PONENT STALINREDNINGAR AB, Sundsvall
Tel. 060- 12 56 20 växel

Carl E. Lindwall

ASEA KABEL
EPOXIDER OCH
POLYURETANELASTOMERER
För kvalificerad form-, modell- och verktygstillverkning .
För prototyp- och "mack up" framställning och till kompositer.

Skyttevägen 2, 371 00 KARLSKRONA

För ytbehandling och korrosionsskydd.
För sammanfogning och limning .

ENTREPRENÖRFIRMA FÖR
VÄG- och VATTENBYGGNADER
Telefon 0455/195 20

PAMOCO Seandinavia AB
Fack e 181 05 LIDINGÖ
TEL. 08/767 65 70-767 67 60 . TELEX 128 52

- --

n1tu
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.

MAR:IN'D:IESEL
AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21,
112 33 Stockholm Tel 08/54 07 25

FFV

ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER

TORPED 42
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svenska sj9f~rs~ar~t
.
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-

Specirn't utvecklad för bekämpning av u- båtar och
ytmål i grunda fa"f'iiatteo. '-':41> -

- -

Elektrf~kt d riV"en ctch"Thålsökande. Kan fö rses m!!d__:
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..:. tridsty rn ingsenhet.
- - För-beväpning av:
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• u- båtar
- '
• övervattensfartyg ålla typer . _.. .
• helikoptrar
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FFV FÖRSVARSMATERIEL
Eskilstuna

