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S-E-Banken presenterar: 

NYHET! 
ETT SPARANDE SOM 
SLÅR ALLT ANNAT. 

Det nya Allemanssparandet ska du raskt titta 
närmare på. 

Det ger hög skattefri ränta eller värdetillväxt 
Det binder inte dina pengar på något sätt, du 

kan ta ut när du vill. 
Du får 5% extra skattefri ränta på allt du 

sparar under 1984. 
Och dessutom, du som är eller blir kund i 

~~E-Banken får en liten gåva om du anmäler dig 
fore l mars 1984: 5 värdecheckar värda 10 kronor 
styck. 

Allemanssparandet startar l aprill984, men 
anmäl dig redan nu. Då går du inte miste om 
vare sig skattefria pengar eller värdecheckar. 

Välkommen in! 

~ S-E-Banken 
Lite enklare, lite bättre 

Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/1983 Högtidssammanträdet (212:e) i Karlskrona den 15 november 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Traditionsenligt hölls högtidssammanträdets slutna del i Sällskapets bibliotek 
och den öppna delen i modellsalen i örlogshamnen. Sammanlagt deltog 70 ledamöter 
- däribland H M Konungen - och ett stort antal inbjudna gäster. 

2. För arbetsåret 1983-84 valdes ledamoten Jan Enquist till ordförande. Till vice 
ordförande för åren 1983-86 valdes ledamoten Lennart Jedeur-Palmgren. 

3. Nyvalda ledamöter infördes och hälsades välkomna. 

4. Verksamhetsberättelser för Sällskapet och dess bibliotek föredrogs. 

5. Efter ajournering verkställdes utdelning av belöningar, vi lka överläm nades av 
H M Konungen. 

6. Ordföranden uppläste namnen på de ledamöter , som avlidit under det gångna ar
betsåret. Därefter föredrog ledamoten Norrseli och sekreteraren minnesteckningar 
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över de bortgångna. Detta inleddes med minnesord över ledamoten Sture Lindahl 
och hedersledamoten Karl Ragnar Gierow, vilka avled kort före föregående högtids
sammanträde. 

De under arbetsåret avlidna är: 

Hedersledamöterna 

ledamöterna 
korresponderande ledamöterna 

Bengt Nordenskiöld , Rolf Rheborg, Gösta 
Mäller och Stig Berge/in 
Sture Håkanson och Sven Rosenberg samt 
Björn Nilsson och Fredrik Koch . 

7. Ledamoten Bengt Schuback höll ett anförande: " Får vi ' larm ' i tid?- Behov av 
underrättelser för operationer till sjöss ." 

8. Avgående ordföranden, ledamoten Bengt Rasin , nedlade för sista gången sin be
fattning med ett anförande , som belyste aktuella problem för marinen. 

Stockholm den 28 december 1983 

Per lnsulander 
sekreterare 

Nr 1/1984 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 8 december 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler , Långa Raden 8. i närvaro av 
23 ledamöter. Föredraget var även tillgängligt för Sjöofficerssällskapets medlemmar. 

2. Valdes ledamoten Claes Tornberg till föredragande i vetenskapsgrenen " Strate
gi . Taktik med sambandstjänst . Navigation och sjöfart" för år 1983-84. 

3. Korresponderande ledamoten Jurgen Rohwer höll sitt inträdesanförande med ti
teln "Superpower Confrontation on the Seas" . Efter föredraget ställdes och besvara
des ett förhållandevis stort antal frågor. 

Göteborg den 9 januari 1984 

Per Insulander 
Sekre~erare 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetens~apen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar 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- occh sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1984 skall senast den l september 1984 vara Sällskapet till
handa under adress : 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM. 

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

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian occh Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannsällskapet 
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 sm styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendtet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. . . 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1984 skall sktcka m utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1984. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i SjöväsendeL 
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BOFORS 

Marinvapen 
Bofors har lång tradition som tillverkare 
av luftvärnssystem och annan beväpning 
för marina enheter. 
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kom
bination med nya ammunitionstyper och 
laddningssystem utvecklats till högeffek
tiva allroundpjäser för både luft- och sjö
mål. 

l Bofors marinprogram ingår även vapen
system för ubåtsjakt, lys-och remsraket
er och sjöminor. 

Cö..J BOFORS 
c:::ll] FÖRSVARSMATERIEL 

Box 500, 691 80 BOFORS Telefon 0586-81 O 00 
Telex 7321 O befors s 

Hedersledamoten 
PER RUDBERG 

Marinen efter sex år- En marinchefs sammanfattning 

Chefens för marinen föredrag i Kungl Örlogsmannasällskapet 1984-02-14 

Det är tradition att marinchefen varje år har möjlighet att i Kungl Örlogsmannasäll
skapet ge synpunkter på det svenska försvaret och den svenska marinens ro ll i detta. 
Det är en möjlighet som jag varje år tacksamt tagit tillvara. När jag år 1979 för första 
gången som marinchef talade i Kungl Örlogsmannasällskapet hade mitt anförande 
rubriken " Marinens problem idag och i morgon" . Det var ett försök att teckna läget 
och ge en "programförk laring" . Med utgångspunkt i mitt anförande från år 1979 ska ll 
jag i detta mitt sista framträdande som marinchef inför KÖMS försöka summera ut
vecklingen runt omkring oss och i marinen under min marinchefstid och ge några ut
blickar mot framtiden. 

Vårt strategiska läge 
År 1979 påstod jag- inte utan mothugg- att vi hamnat mitt i ett område där super
makternas intresse skär sig på ett sätt som få trodde vara möjligt ett fåtal år tidigare. 
Jag påstod också, att vi här hemma knappast förstod vare sig detta eller den nya mili
tärpolitiska bild i vilken vi bl a av geografiska skäl hamnat. 

I svensk intern debatt har det tidigare- och delvis alltjämt - varit van ligt att disku
tera Östersjöområdet som något för sig , ett separat militärstrategiskt område. Dess
värre är det ju så, att vå ra utgångspunkter är skäligen ointressanta, utom för oss själ
va. Ur supermakternas synvinkel är det rimligen naturligt att betrakta Östersjön som 
en del av ett betydligt större militärstrategiskt område . Den verksamhet man genom
för eller planerar att genomföra i krigstid ingår som ett led i en vidare strategisk bild. 

Västerhavet- d v s Norska Havet och Nordsjön- och Östersjön måste därvid ses 
som ett intresseområde och i takt med betydelsen av Västerhavet har också Öster
sjön under de senaste åren fått ökad betydelse för båda blocken. Warszawapaktens 
överlägset största resurser i form av baser och varv finns sedan tidigare här i Öster
sjön. Hamnkapaciteten expanderar nu ytter ligare i det baltiska området. Omfat
tande marin- och landstigningsövningar från WP-sidan genomförs , kärnvapenbestyc
kade ubåtar finns i området i ett betydligt större antal än vad som bedömdes före 
U137 grundstötning i Karlskrona skärgård och intresset för grannstaternas kustområ
den kan vi ju konstatera. 

Det ökade intresset från NATO för det nordiska området har vi sett i förhandslag
ring av materiel i Norge , stora samövningar och en intensiv övervakning av bl a Ös
tersjön. NATO har deklarerat att man avser genomföra årligen återkommande öv
ningar där för att på så sätt markera att Ostersjön är ett fritt hav. 
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Till skillnad från 1979 har vi nu klart för oss att de militära stormakternas planering 
för konventione ll krigföring även omfattar en särskild inriktning på sabotage- och 
specialförband . Vad gäller Sovjetunionen är det numera känt att betydande resurser 
under senare år satsats på att utbilda och träna olika typer av diversionsförband. De 
avses sättas in mot speciellt viktiga politiska och militära mål på främmande territo
rium i ett tidigt skede i en konflikt. Vi har all anledning att räkna med, att sådana di
versionsförband med bl a miniubåtar finns inom de olika sovjetiska flott orna , också i 
Östersjöområdet. 

Militärstrategiskt ligger alltså Sverige mellan två stormaktsblock med stora och se
dan 1979 accelerande marina intressen och resurser. Det är då rätt klart, att Sverige 
som största strandägare i Östersjön riskerar att hamna i en allt mer utsatt situation. 
De senaste årens händelser visar ju också dessvärre att det har blivit så. Sveriges ter
ritoriella integritet och därmed vår säkerhetspolitiska linje har utsatts för a llvarliga 
och systematiska kränkningar. Vem hade i slutet av 70-talet kunnat tro att sovjetiska 
ubåtar, i vissa fall utrustade med kärnvapen, inom ett par år skulle operera långt inne 
i svenska skärgårdar. Ell er att den svenska marinen vid ett stort antal tillfällen skulle 
tvingas insätta verkningseld mot kränkande ubåtar och miniubåtar utefter betydande 
delar av den svenska kusten. 

Kan vi i den nya situationen leva upp till de svenska säkerhetspolitiska målen- al
li ansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig? Det är uppenbart att hållfastheten i 
Sveriges politiska vilja och militära förmåga prövas och värderas av vår omvärld. Det 
är väsentligt att vår vilja och förm åga att hävda vårt nationella oberoende uppfattas 
som trovärdig. Det får inte skapas vare sig misstro eller förväntnin gar hos någo n, att 
svenskt sjö- eller landterritorium under några som helst förevändningar kan utnyttjas 
av en annan makt. 

Svensk säkerhets- och neutra litetspolitik ligger fast men tro ts proteste r och försök 
till motverkan har kränkningarna fortsatt. Detta kan inte tolereras. Ubåtsskydds
kommissionen konstaterade i april -83 att "Vad som återstår är att med egna mil itära 
resurser förhindra att kränkningarn a fortsätter". statsmakterna har också insett det
ta och i olika omgångar satsat medel för att förstärka det fred stida incidentskyddet. 
Detta är nu under uppbyggnad men fortfarande saknas väsentli ga resurser för över
vakning, lokalisering och inte minst ingripande . 

Krav på vårt försvar 
Det räcker emellertid inte med ett a ldrig så gott fredstida incidentskydd. Vårt mil
litärstrategiska läge mellan två supermaktsblock med starka maritima intressen i vårt 
närområde kräver ett militärt försvar som kan hävda våra intressen och värna svenskt 
territori um även under neutralitet och i krig. Vår försvarsplanering och avvägningen 
inom försvarsmakten måste prövas noga i 1987 års försvarsbeslut. Marinen bör i det
ta sammanhang få en roll som svarar mot det nya läget och de nya påfrestningarna. 

Jag konstaterade 1979 att invasionsförsvaret är försvarsmaktens viktigaste uppgift. 
Låt mig upprepa det nu. Försvarsmakten bör ha en sådan styrka och sammansättning 
att en angripare inte finner någon typ av angrepp lönsamt. 
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Den tekniska utvecklingen- som den såg ut 1979- ger en angripare ökade möjlig
heter till 
- spaning, överblick och ledning 

- snabba och omfattande transporter 

- ökad rörlighet 

- långa vapenräckvidder 
- och bättre vapenverkan. 

Ingen av dessa faktorer har reducerats sedan dess. Tvärtom, sammantaget ger den
na utveckling en angripare säkrare kunskaper om våra dispositioner och större möJ: 
Iigheter att följa upp förändringar. Han får därigenom större möjligheter att uppna 
överraskning i fråga om var och när ett angrepp sätts in. Anfall kan tidigt beröra om
råden relativt långt in i vårt land i syfte att ta terräng eller slå ut försvarsfunktiOner 
av väsentlig betydelse för den fortsatta operationen. 

Ökad färdighållning i fred krävs av våra förband inte minst för att öka beredskapen 
i en allt oroligare värld. Utvecklingen sedan 1979 har ytterligare s~ärpt dessa krav. 
Det har också i det avseendet skett en avsevärd förändring under mm mannchefst1d. 
Flottans fartyg är nu i huvudsak rustade i fred , kustartilleriförbanden .övar mer i skär
gårdsterrängen och ett större antal fasta mineringar är utlagda. Färd1ghållm~gsorder 
finns utfärdade för olika marina förband och vi har vid några tillfällen kallat m kngs
förband till beredskapsövning för att anpassa vår beredskap till förändringar i vår 
omvärld. 

Vår geografiska situation är och förblir en styrka om vi utnyttjar d~n rätt. Våra 
omgivande havsområden , våra stora skärgårdsområden, våra relat1vt svarframkomli-
ga landgränsområden ger klara fördelar för vårt försvar. . . . 

Förband måste ständigt finnas tillgängliga för tidiga och kraftfulla msatser v1d kn
ser och vid överraskande anfall. Även om den tekniska utvecklingen har givit en an
gripare möjlighet att snabbt föra fram styrkor långt in på vårto territorium kräv~r de 
fortsatta operationerna tillförsel av förstärknmgar och underhalL Behoven ar sa sto
ra att de endast kan tillgodoses genom transporter över landgräns eller över havet. 

Med den utveckling som vi ser av anfallskraften hos landsatta armeförband bhr det 
all t angelägnare att en angripares styrketillväxt stryps under transporten över havet 
och senast vid landstigning. Det är inte trovärdigt om försvarsmakten är så utformad 
att vi snabbt måste övergå till en fördröjningsoperation i vårt eget land. Det faktum 
att våra tättbefolkade områden och väsentliga tillgångar för totalförsvaret hgger 1 
anslutning till kusten pekar lika klart mot att vårt försvar ridigt bör kunna möta , hej
da och slå en angripare, d v s vid gräns och utanför och vid kust. .. . 

Våra stridskrafter måste också- särskilt som kvantiteten är begränsad- vara rorh
ga och kunna kraftsamlas till hotade områden. Sa~tidi~t moåste vi kunnaförsvara vis
sa områden med fasta förband med stor motstandsformaga mot bekampnmg. År 
1979 pekade jag på att skärgårdarna och djupa havsvikar med goda koommunikati?ner 
inåt land skulle komma att bli intressanta för en angnpare, kanskelangt mer an opp
na sandstränder av "Normandie-typ". De ubåtsincidenter som vi har haft i Töre, 
Sundsvall, Stockholms, Östergötlands och Blekinge skärgårdar kan vara en indika
tion på att denna bedömning förtjänar att uppmärksammas ytterligare. 
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Marinen i morgondagens försvar 
Jag påstod år 1979 att marinen borde få spela en betydligt större roll i morgondagens 
försvar än den - av synbarligen ekonomiska skäl - då kunde. 

Vi har fått ett nytt försvarsbeslut sedan dess. Någon mer påtaglig förstärkning av 
marinen skedde inte då men vissa klara brister i den marina försvarsförm ågan upp
märksammades, bl a ubåtsskyddet. Därefter har förstärkning skett och sker. Sam
tidigt har emellertid försvarets- och inom detta marinens- köpkraft minskat. Sum
man av detta är en fortgående minskning av den totala förmågan att svara upp mot 
de krav som säkerhetspolitiskt ställs . 

Försvaret måste tilldelas resurser som svarar mot de uppgifter som statsmakterna 
lägger på det. Och dessa uppgifter är inte heller idag olösbara- med rimliga ekono
miska resurser. För samma tekniska utveckling som ger en angripare större överblick 
och möjlighet till ledning , ger det också till oss. Flygspaning, passiv spaning och inte 
minst helikopterspaning ger möjlighet till information , som vi med moderna led
ningssystem snabbt kan utvärdera och sända till stridande enheter. Helikoptrar kan 
också på långt avstånd ge direkt målutpekning till stridande enheter , om dessa inte 
vill sända med aktiva spaningsmedeL 

De långräckviddiga vapnen - i första hand robotar- gör det möjligt för förbanden 
att helt utnyttja denna information. Utnyttja den för att från spridda och rörliga 
grupperingar kunna åstadkomma en koncentrerad verkan i målet på stora avstånd. 
Jag vill mycket starkt understryka vilken betydelse detta har. Den svagares förban
nelse- duellsituationen på motståndarens villkor- ersätts av förmågan att i ett käns
ligt skede rikta ett hot mot en angripare som han inte kan negligera. Den teletek
niska hotbild som vi möter i slutet på 80-talet och hela 90-talet ställer därvid ökade 
krav på målinformationens aktualitet när robotar skall avfyras och på förbandens för
måga till autonomt uppträdande. 

Våra 12 torped/robotbåtar av Norrköpingsklass tillförs nu moderna sjörobotar med 
lång räckvidd och en högklassig målinformationsutrustning. De sex torpedbåtarna av 
Spica I-typ skall inom kort ersättas av två kustkorvetter av Stockholms-klassen och 
ytterligare fyra av typ kustkorvett 90 skall enligt plan beställas senast 1986. De nya 
fartygen har optimerats för sina uppgifter i fred, neutralitet och krig och har därför 
planerats få både bra spanings- och ubåtsjaktkapacitet, gott egenskydd i form av luft
värn och telemotmedel samt sjömålsrobotar för invasionsförsvar. De blir därför 
utomordentligt mångsidiga fartyg. 

Det är därför- för att uttrycka sig milt- förvånande att regeringen har krävt in en 
alternativ systemplan där sjömålsbekämpningsförmågan skall tas bort från kust
korvett 90. Samma tankar har framförts i perspektivplaneanvisningarna där ett alter
nativ skall studeras, där ytattackförbanden skall utformas enbart för freds- och neu
tralitetsuppgifter. 

Våra studier visar att fartyg som är avsedda för enbart freds- och neutralitetsupp
gifter blir av samma storleks- och kostnadsklass som kustkorvetten eftersom kraven 

på uthållighet , sjövärdighet och fart är styrande. Vi har inte råd att skaffa fartyg som 
enbart kan lösa freds- och neutralitetsuppgifter även om dessa uppgifter är utom
ordentligt viktiga och måste påverka utformningen av försvarsmakten. Det gäller 
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därför att få fram förband som kan klara både/och d v s freds- , neutralitets- och 
krigsuppgifterna . 

År 1979 nämnde jag möjligheterna att beväpna våra ubåtar med sjömålsrobotar. Vi 
bygger nu fyra nya ubåtar av Västergötlandsklass som skall ersätta Drakenklassen. Vi 
studerar också nästa ubåtstyp , ubåt 90 . Att förse dessa ubåtar med sjömålsrobotar är 
ett alternativ som studeras men kostnaderna är sådana att alternativet kan bli svårt 
att realisera inom nuvarande marina ramar. 

I morgondagens försvar har ubåtssystemet en självklar plats. Dess förmåga till dolt 
uppträdande skapar osäkerhet hos en angripare om var vi har minerat och när han 
kan bli utsatt för anfall från ubåt. Ubåtarna bör därför förses både med mingördlar , 
avancerade torpeder och om möjligt sjömålsrobotar för invasionsförsvarsuppgiften. 
Men ubåten har också en viktig roll i fred och neutralitet. Spanings- och eldlednings
utrustningen är så konstruerad att ubåten kan lämna ett viktigt bidrag till övervak-

ningen av vårt territorialhav, inte minst under ytan. 
Den tredje applikationen för sjömålsroboten är i kustrobotfunktionen. Vårt enda 

tunga kustrobotbatteri utrustat med robot 08 har livstidsförlängts till i början på 
90-talet. Förbandet får därvid överta robotar från de utrangerade jagarna. I marinens 
planer har en förnyelse av kustrobotfunktioner kunnat läggas in först i början av 
90-talet. Vad vi till dess- med nuvarande ekonomiska ramar - kan göra är att stegvis 
modernisera det nuvarande förbandet och förbereda dess omställning till moderna 
robotar med lång räckvidd - helst längre än Rb 15. 

Minvapnet har idag liksom 1979 och tidigare en väsentlig roll i det marina djupför
svaret. Det är ett effektivt vapen som tvingar en angripare till tidsödande motåt
gärder som röjer hans avsikter. Tyvärr har vår mineringsförmåga successivt minskat i 
den lätta flottan. 

Vi behöver flera snabba fartyg med god mineringskapacitet. En möjlig lösning som 
jag nämnde 1979 var ett fartyg med robot som alternativ bestyckning- ett robot/min
fartyg. I dag ser vi klart, att en tidigarelagd och utökad serie kustkorvetter med god 
minkapacitet är ett stridsekonomiskt bättre alternativ. 

Jag har tidigare nämnt att våra skärgårdar och hamnar är sannolika mål vid en sjö
invasion. Därför krävs i vårt försvar förband med god eldkraft, gott skydd och stor 
uthållighet. För de fasta och rörliga artilleriförbanden pågår en ammunitionsutveck
ling som ökar både räckvidden och träffsannolikheten. Deras verkansförmåga ökar 
därmed avsevärt , liksom deras roll i ett yttäckande försvar , bl a av våra viktiga skär
gårdsområden. 

De fasta förbanden måste kompletters med rörliga komponenter , något som nu 
sker i ökande grad. De tidigare nämnda diversionsförbanden måste mötas av special
tränade amfibieförband med allsidig utrustning. Sådana amfibieförband måste också 
kunna föra en aktiv och långvarig strid över stora skärgårdsområden. De kommer att 
börja organiseras inom nuvarande försvarsbeslutsperiod. Marinens nuvarande eko
nomiska ram medger inte att de sätts upp i tidigare planerad takt. Delar av utrust
ningen, bl a lätt kustrobot, måste i nuvarande planering senareläggas och tillföras ef

ter hand. 
Minröjnings- och ubåtsjaktförbanden har inte kunnat förnyas på det sätt som ma-
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rinchefern.a har ön~kat under de senaste 15-20 åren . De minjaktfartyg som började 
plan.eras. for tjugo ar sedan har senarelagts gång efter annan. Nu är två fartyg snart 
f~rd1gstallda, delv1s tack vare varvstödsmedeL Behovet av denna fartygstyp har bli
Vit så uppenbart, att åtgärder har vidtagits för att få fram de två första minröjnings
fartygen, L~ndsort och Arholma, tidigare än vad man vid beställningen räknade 
med. Ytterligare fyra har beställts med utnyttjande av särskilt tilldelade medel för 
u?åtsskydd. Dessa fartyg har liksom de flesta marina systemen en stor mångsi
dighet. I det har fallet ger de bl a ett nödvändigt tillskott till vår ubåtsskyddsförmå
ga , speciellt i skärgård. 

Vår ubåtsskyddsförmåga är nu äntligen under återuppbyggnad . Under 60- och 
7?~talen pläder.ade mina företrädare för satsningar på ubåtsjaktförband liksom jag 
SJalv alltsedan Jag t1lltradde , men den uppgiften ansågs av statsmakterna kunna full
göras av enbart ett litet antal ubåtsjaktutrustade helikoptrar i samverkan med far
tyg med ytattackuppgifter. 

Sådan samverkan är nödvändig men kan inte ersätta specialutrustade enheter i 
tillräckligt antal. Vi. kom,mer nu att få ytterligare fyra tunga helikoptrar från flyg
vapne~ ombyggda for ubatsJakt. De överförs emellertid enligt nuvarande planlägg
mng till mannen alltför sent. 

Genom omplanering och nytillskott har en hel serie närtidsåtgärder kunnat vid
tas. Det gäller spaningsutrustningar, analysutrustningar och vapen. Allt syftande till 
att så snab?t som möjl~gt höja vår förmåga och göra våra nuvarande vapensystem 
battre 1 ubatsskydd - nagot som de ju inte från början alls avsågs för. 

De flygplan för ubåtsspaning som marinen har planerat anskaffa kommer att sam
utnyttjas med kustbevakningen. Detta kan komma att begränsa effekten i ubåtsspa
nmgen eftersom flygplansstorleken sannolikt inte medger att erforderlig utrustning 
kan medforas utan att flygtiden minskar. 

Uppbyggnaden av vårt ubåtsskydd är alltså i full gång , och en stor del av marinens 
samlade energi går åt till att under uppbyggnadstiden göra bästa möjliga av det vi 
har och success1vt får. Men det skulle gå att få en snabbare uppbyggnad och en tidi
gare effekt genom fyra åtgärder nämligen 

- ytterligare närtidsanskaffning , speciellt av övervakningsmateriel och vapen 
- tidigareläggning av kustkorvetter 

- överföring av tunga helikoptrar till marinen snarast efter ombyggnad och 

- anskaffning av ubåtsjaktflygplan där ubåtsskyddsuppgifterna inklusive vissa mil-
Jöskyddsuppgifter prioriteras före de rena miljöskyddsuppgifterna . 

.. Därmed s~ulle vi bl a kunna organisera ytterligare en fullständig ubåtsjaktstyrka i 
borJan av nasta forsvarsbeslutsperiod . Samtidigt skulle de lokala ubåtsskyddsför
banden kunnavara utrustade med lämplig materiel och utbildad personal. Framför 
allt skvlle det mnebära att vi kommer ifrån dagens oroande situation , där jag enligt 
s~atsmakternas d1rektJv Vidtagit en serie provisoriska åtgärder för ubåtsskydd i när
tid, som mnebär att den långsiktiga beredskapen och den allsidiga krigsanvändbar
heten för de mång,a insatta förbanden nedgår. Det kan accepteras under några år, 
men far allvarliga aterverknmgar om det fortsätter en längre tid. Vi måste snabbast 
möjligt få fram de förband och den materiel , som kan klara både/och. 
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Jag påpekade 1979- och det är minst lika sant idag - att stora uppgifter faller på 
marinen också när det gäller att under neutralitet skydda våra intressen och upprätt
hålla våra internationellrättsliga förpliktelser. Det bestyrks av smärtsamma erfaren
heter från två världskrig . Beredskapen till sjöss och längs våra kuster kräver kvan
titet av marinens förband, något som vi saknade 1914 och 1939 och som också i dag 
tyvärr ger oss stora bekymmer. Vi måste kunna skydda oss mot hot och påtryckning
ar, vi måste kunna skydda vår väsentliga sjöfart. Vi måste kunna ha kraft att för
hindra att någon av de krigförande parterna missbrukar vårt sjöterritorium till egen 
fördel. Främmande sjöstridskrafter får icke gömma sig i eller utnyttja våra vatten . 
Folkrättens krav är entydiga i alla dessa stycken. 

Försvaret och inom försvaret marinen har väsentliga uppgifter i fred. Den vik
tigaste , att utåt skapa förtroende och respekt, fyller den genom att visa sig , att verka 
och att tala om vad den kan, i den mån detta av säkerhetsskäl är möjligt. I Sverige är 
vi där öppna, öppnare än de flesta. Jag tror att det är en riktig filosofi mot bakgrund 
av vår stora målsättning - att vara fredsbevarande. 

I det fredstida arbetet kan marinen göra samhället många tjänster och bör så göra. 
Vårt territorialhav på och under ytan, våra fiskezoner och våra ekonomiska zoner 
måste övervakas. Denna verksamhet låter sig väl förenas med marinens normala be
redskapshållning med de förband vi har i våra planer under denna försvarsbeslutspe
riod. 

Marinen har också viktiga uppgifter i flyg- och sjöräddningen och i submarin ve
tenskaplig utveckling och praktisk utbildning. 

Marinen bemannar isbrytare och sjömätare. Det är ett arrangemang som har varit 
till ömsesidig båtnad för marinen, sjöfartsverket och statsverket. Marinens personal 
ges goda möjligheter till praktisk yrkesutbildning , sjömanskap och sjöpraktik. De vpl 
som utbildas, utnyttjas i krigsorganisationen under många år på isbrytare, hjälp
stridsfartyg och trängfartyg . För statsverket innebär de ett rationellt utnyttjande av 
befintlig kunskap . I dag diskuteras frågan om eventuell civilbemanning av isbrytare 
och sjömätare åter livligt och delvis känsloladdat. Låt mig bara göra två kommen
tarer. För det första: I en mera normal sysselsättningssituation är detta med beman
ningen av isbrytare med unga värnpliktiga en god rekryteringsbas för handelsflottan 
där man snart är på väg från en arbetslöshetssituation till en bristsituation. För det 
andra : I dagens läge är isbrytarna en väsentlig del av vårt marina fredstida bered
skapssystem. 

Personal 
1979 talade jag om behovet av att göra knytningen mellan marinens båda vapenslag
flottan och kustartilleriet - fastare, att bättre samordna och samutnyttja våra totala 
resurser. 

Och en (hel) del har hänt på detta väsentliga område. Vi har nu en gemensam ma
rin regional fredsorganisation på västkusten och nästa kommer snarast på norrlands
kusten. Krigsorganisationsarbetet går hand i hand med fredsorganisationsarbeteL I 
Karlskrona går vi mot en långt driven garnisonssamordning och i stockholmsregio
nen pågår översyn . 
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Men mycket återstår ännu att göra, inte minst på utbildningsområdet , för att göra 
våra kvalificerade officerare mer allsidigt användbara utan avkall på fackkunskapen. 
Likaså måste antalet samövningar ytterligare öka. Det är inom dessa områden vi nu 
arbetar så mycket våra hårt ansträngda stabsresurser tillåter. 

Mitt anförande i Kungl Örlogsmannasällskapet för ett år sedan var rubricerat 
" Marinens personal inför 90-talet - större uppgifter för färre människor". 

Ä ven om jag då relativt ingående belyste hur personalen påverkas - positivt och 
negativt- av den pågående verksamheten , vill jag också i år peka på vissa delar av 
denna verksamhet. Jag avslutade mitt anförande förra året med att begära att den 
hänsyn tas till marinens personal som deras värde och prestation gör dem berättigade 
till. 

Personalen är ju ofta den som hamnar i kläm när ekonomiska begränsningar och 
hårda prioriteringar tvingar fram organisationsändringar, neddragningar, ändrade 
placeringsförutsättningar m m, m m. 

På grund av indragningar måste färre människor lösa fler uppgifter , på grund av 
brist på pengar kan den förnyelse av materiel , byggnader m m inom såväl krigsorga
nisationen som fredsorganisationen inte ske i önskad omfattning , vilket kan upplevas 
negativt, på grund av organisationsändringar upplevs framtiden som osäker osv. 

Det är exempel på faktorer som gör att personalen kommer i kläm och att det hän
synstagande de borde kunna kräva inte tillgodoses . 

Fredsorganisationen är inget självändamål, den skall vara en funktion av krigsor
ganisationen. Och när medel saknas till förnyelse och bibehållande av krigsorganisa
tionen måste ingrepp göras i den fredsmässiga verksamheten. När sådana ingrepp blir 
så djupa att vissa delar lämnas mer eller mindre utan marint försvar är det lätt att för
stå personalens reaktion. Försvarsviljan hos svensken i gemen är enligt flera olika 
opinionsundersökningar mycket hög. Denna vilja måste man på politiskt håll ta hän
syn till och i än högre grad till de människor som tagit anställning för att möjliggöra 
att denna vilja kan omsättas praktiskt. 

Sådana påfrestningar som den kraftigt ökade incidentverksamheten har medfört, 
har mötts med beundransvärda insatser. Det marinens personal nu kräver , med all 
rätt , är att ekonomiska resurser ställs till förfogande så att materiella resurser kan 
disponeras i sådan utsträckning att ett konkret resultat av den personella insatsen 
kan nås. En rejäl markering från statsmakternas sida skulle upplevas ytterst positivt 
och vara en sporre för en hårt driven personal att till varje pris inte tappa sugen. 

Ekonomi 
Den bärande princip som jag konsekvent har sökt tillämpa är att det måste finnas en 
rimlig balans mellan vidmakthållande och förnyelse av krigsorganisationen, att oav
sett ekonomisk ram , procenten för förnyelse måste hållas uppe. Det har lett till flera 
smärtsamma fredsorganisatoriska förändringar som dessvärre har drabbat persona
len hårt. 

År 1979 fanns en proposition på riksdagens bord om fredsorganisatoriska föränd
ringar i Karlskrona och Göteborg. l 1982 års försvarsbeslut bestämde riksdagen om 
kraftiga begränsningar i hela försvarets fredsorganisation. För marinens del drabbade 
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det hårdast Göteborg , men även Karlskrona , stockholmsområdet och i mindre grad 
Härnösand berördes . 

Nu ligger snart en ny proposition på riksdagens bord med nya förslag om begräns
ningar i marinens organisation i Göteborg , Karlskrona och på Norrlandskusten. Skä
let är att marinens ramar inte tillåter att fredsorganisationen utvecklas enligt 1982 års 
försvarsbeslut om en rimlig grad av krigsorganisatorisk förnyelse skall åstadkommas. 
Om marinens ekonomiska ram inte förstärks i kommande försvarsbeslut kan nästa 
steg bli att min efterträdare kan tvingas föreslå att helt lämna vissa områden utan 
marina förband i fred. Det rimmar illa med riskerna för överraskande anfall och snab
ba förändringanr i det militärpolitiska läget. 

Som framgått av vad jag nu har sagt har delar av marinen kunnat förnyas, förnyas 
med materiel som vi tror på för framtiden. Men det finns många och angelägna pro
jekt i marinens planer. Problemet är att ekonomin inte tillåter att de anskaffas i till
räckligt antal och vid önskvärd tidpunkt. 

Den andel som marinen har av det totala årliga försvarsanslaget har i stort förblivit 
oförändrat sedan 1958. Då ansågs det, mot bakgrund av scenarier om det korta , häf
tiga kärnvapenkriget , att utvecklingen motiverade en nedskärning av marinen och 
att delar av dess uppgifter kunde övertas av andra vapensystem , främst attackflyg . 
Jag hävdade 1979 att det beslutet inte var riktigt. Det har verkligheten nu också visat 
liksom åratal av studier och utredningar. En stark marin komponent behövs i försva
ret. Det nya är att den i högre grad än andra försvarsgrenar måste vara i full verksam
het mot avsiktliga och omfattande kränkningar redan i fred. 

Under lång tid har de ekonomiskt tunga flygplans- och värnpliktsklotsarna varit 
styrande för avvägningen inom försvaret. Det är väsentligt att vi kan behålla för
mågan att tillverka flygplan inom landet och att vi då är beredda att betala priset 
utan att balansen i försvaret blir svårt rubbad. Den allmänna värnplikten som princip 
är värd att slå vakt om, men det kan vara möjligt att det inom den allmänna värnplik
tens ram finns alternativ som är billigare än den nuvarande tillämpningen och som 
ändå ger bra krigsförband. De förslag som VK 83 överväger bör noga prövas inför 
1987 års försvarsbesJuL Försvaret måste då balanseras så att det verkligen kan möta 
en stigande skala av lägen och konflikter från fredstida incidenter över skymnings
lägen, neutralitet och krig. 

Marinens uppgifter i hela denna skala har för oss i marinen alltid varit påtagliga. 
Jag tror , att de också för svensken i allmänhet idag är mera uppenbara och påtagliga
re än tidigare . Vi ligger i ett skärningsområde mellan två stormaktsblock som har sto
ra marina intressen i området. Om vårt försvar skall vara trovärdigt måste vi kunna 
visa inte bara vår vilja utan också vår förmåga att hävda vårt territorium och skydda 
våra intressen. Vår militärgeografi och den tekniska utvecklingen ger våra marina 
stridskrafter väsentliga fördelar , om de tillvaratas rätt. Det förutsätter att marinens 
ram förstärks. 

Jag avslutade 1979 med att säga: 
-"Det lönar sig att satsa på marinen" . Låt mig , efter de erfarenheter åren sedan 

dess gett mig, omformulera det till: 
"Det är dyrbart att inte satsa på marinen" . 
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1 sekund. En sjörpålsrobot har upptäckts. Ljudsignal och 
visuellt larm varnar besättningen. En salva !R-facklor har redan 
aktiverats nära fartyget. En remssalva och ytterligare en lA
salva skjuts ut automatiskt. 

5 sekunder. Fartyget har påbörjat en undanmanöver. Den 
andra salvan fallskärmsburna lA-facklor flyttar målets tyngd
punkt bort från fartyget Remsmolnet börjar växa upp. 

20 sekunder. Undanmanövern är klar. Remsmolnet har vuxit till 
1000 m2

. Den andra salvan l R-facklor brinner fortfarande. 

För en sekund 
sedan upptäcktes 
en sjömålsrobot. 

Utan motmedel återstår 
19 sekunder till träff. 

Färska erfarenheter har 
entydigt visat att varje 
marin enhet behöver ett 

snabbt motmedelssystem som skydd mot 
sjömålsrobotar. l allmänhet har man ca 20 
sekunder (5-6 km) till sitt förfogande. 
Onekligen en kort tid. 

MATHILDA/PHILAX-systemet svarar gott 
och väl upp mot det kravet. Det upptäcker 
automatiskt en pålåst radarstyrd robot, läg
ger ut rems- och 
IR-skenmål som 
hakar av roboten 
inom några 
sekunder. 

Indikatorn hos 
rorgängaren ger 
besked om vilken 
kurs han ska styra 

1 för att göra en 
optimal undanma
növer. En synte
tisk röst varnar 
även via fartygets 
högtalaranläggning. Budskapet kan pro
grammeras. 

MATHILDA/PHILAX är ett välbeprövat 
system i aktiv tjänst hos ett flertal mariner. 

Philips Elektronikindustrier AB 
FÖRSVARSELEKTRON I K 
17588 JÄRFÄLLA. Tel. 0758-10000. 

PHILIPS 
Telex: 11 5 05 P H l LJA S 

Korresponderande ledamoten 
JURGEN ROHWER 

Inträdesanförande av fil dr och professor Jur
gen Rohwer hållet i Stockholm den 8 decem
ber 1983. 

Superpower Confrontation on the Seas 

Introduction 
It is not easy nowadays for anyone inte
rested in international affairs to draw a 
picture of the political-military and tech
nological events of our times in the naval 
armaments race of the two superpowers 
and to analyse their underlying strategic 
concepts. The appearance of each of the 
new ships types or weapon systems adds 
to the confusion of the analyses . 

This has diverse roats: 

(l) In the Western world we have beco
me accustomed to an open discussion of 
the central questions of military policy , 
strategy and armaments. 

Long before a Western naval vessel 
leaves the docks , we are familiar with 
the basic conception behind it from the 
professional press . In the Soviet Union 
the development of new weapon systems 
is not discussed openly, so we must re ly 
on estimates or speculation until the 
ships with their sensors and weapons can 
be observed. 

(2) In Western analyses of new Soviet 
systems characteristic , preconceived opi
nions arising from our own conception 
tend to interject themselves. 

Domestic politics often plays a role: 
In the contest for its share of a tight 

budget , the military, and al so the in dus
try interested in contracts, may be incli
ned to paint the new system in especially 
threatening colours, while the oppo
nents of the so-called "military-indus
trial complex" try to discredit this gloo-

my picture and the resulting military de
mands with frequently irrelevant earn
parisons or emotional appeals. 

lt is possible that such problems play a 
role also on the Soviet side, but only 
behind the scenes. 

In their open publications we are con
fronted with the difficult task to sort out 
the real arguments and perceptions from 
the propaganda effort. 

(3) Even the konowledgeable discus
sion in the West suffers under the disad
vantage that too little distinction is ma
de among the varying levels of analysis. 

The responsible soldier is constrained 
to investigate a new system with all its 
"capabilities" and to come up with an 
analysis of the threat , which emphasizes 
the worst case possibilities for his own si
de and to recommend appropriate con
termeasures. 

The politician , who wishes to evaluate · 
the " intentions" behind the other side's 
armament, must nevertheless withstand 
the ternptatian to equate the analysis of 
the actual military threat with the con
ception underlying the now appearing 
new system. 

He must consicter that eight, ten or 
even more years intervene between the 
conception and the introduction of such 
a camplex system as a modern warship. 

Thus he must look back a sufficient 
distance into the past in order to under
stand the probable estimate of the si
tuation within the Soviet leaderhip when 
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they had to decide on the new program 
about ten years ago. 

( 4) To discern the development of the 
~ naval strategy of the two superpowers 

one should not limit oneself ~ as it un
fortunately often happens ~to the consi
deration only of the Navy and the naval 
armaments . 

The possibilities of power-projection 
from the sea deep into the enemy 's ter
ritories were already demonstrated du
ring the Second World War by the big 
carrier-air-strikes and the great amphibi
ous assaults in the Pacific and Europe . 

Now the development of sea-based 
strategic missiles has added a new di
mension to the warfare at sea. 

With more than half of the total m
vestments of both superpower-Navies 
going into systems for strategic warfare , 
the Navies must be seen as a component 
force within the framework of total ar
maments. 

This is especially true for the Soviet 
Union, a point of view which the Iong 
standing Soviet Commander-in-Chief, 
Fleet Admiral of the S. U. Serge j Gorsh
kov , n ev er t i res of extolling. 

But in the Soviet Union even the total 
armaments of all the five arrned forces 
services are only part of the centrally-di
rected planned economy , w h ich is deter
mined by the political decisions of the 
Central Committee off the CPSU and its 
Politburo , which result in the five-year 
plans . 

Thus , the decision-making process 
that leads to the formulatian of these fi
ve-year plans also plays an important ro
le in the programs of the five arrned 
servic'es , and constrains the flexibi!ity of 
shipbuilding programs. 

(5) Finally , one should not forgetthat 
every decision made today has its roots 
in the past. 
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The "objective" past plays less of a ro
le here than the idea of this past that the 
acting personae form for themselves. If 
the acting personae remain in their of
fices for a longer time, some continuity 
in their strategy and in the programs 
may be the result , as it was in the Soviet 
Union for the last about 20 years; 

if there are frequent changes, as with 
the last presidents and their adminis
trations in the U.S.A., disturbing chan
ges of policy ma y folio w. 

The situation at the end 
of World War Two 
Keeping in mind such considerations we 
will now go back 38 years and look at the 
political-military situation of the two su
perpowers at the end of World War Two. 

The U.S.A. 
After the total vietory over the Axis po
wers, the United States was anxious to 
return as quickly as possible to a normal 
condition of peace . 

The solution of remaining and forth 
coming international conflicts could be 
entrusted, it was believed, to the United 
Nations within the framework of the 
U.N . Charter, modelied to a great ex
tent after the ideas of the late President 
Roosevelt. 

America 's own security seemed qua
ranted by her geographical position be
hind the two big oceans and by her pos
session of the atomic bomb as a " last re
sort" . 

Forthese reasons there were no strong 
misgivings regarding a far reaching de
mobilization and disarmament 

For the U. S. Arm y this policy elimate 
produced reductions of 93 % in force le
vels down to the occupation troops that 

were still needed overseas and , beyond 
them , cadre units in the United States . 

The American Air Force had been 
part of the Army up to that time . Al
ready du ring the war, however , the for
mer had begun to carve out a separate 

identity through the special mission of 
strategic bombing and even more pro
nouncedly so with the introduct ion of 
nuclear weapons. 

This separate identity was sharpened 
after the war when the number of tac
tical air uni ts available to support the 
Army was reduced by 87 % in the train 
of demobilization . 

The U.S. Navy , which faced no concei 
vable opponent after the elimination of 
J apan and German y, could al so be dras
ticall y reduced , by a bo ut 80 % . 

A ll naval vesse ls antedating the war 
were removed , and the majority of the 
new ships constructed during the war 
we re taken out of active service and put 
in moth balls. 

The Soviet Union 
The immediate objective of the Soviet 
Union after the war was to secure the 
positions gained by the Red Army in the 
conflict . 

Inbued by her communist ideology, 
the Soviet Union deemed itself separa
ted from the Western capitalist world by 
an unbridgeable schism that could by eli 
minated on ly through the final vietory 
over the capitalist system. 

Given the material strength of the 
West and , it was assumed , its unstinting 
enmity and its wish to crush com
munism , the Soviets did not exclude vio
lent collisions and sought to prepare for 
such conflicts. 

The Red Arm y stood at the peak of its 
power. 

Even though demobilization in the So
viet Union had sliced the number of ar
my divisions from 500 to approximately 
175 , the relative superiority of this force 
seemed to rule out any at tack against it 
on the ground. 

The strong and mobile Red Army di
visions occupied a broad outlying area in 
Eastern Europe. 

Under its aegis, the Soviet imposed 
governments could smother any opposi
tion and press the synchronization of all 
socialist parties into unified organizati
ons under communist leadership . 

The Soviet Air Force, also part of the 
Army during the war , had available 
strong tactical air-wings, but practically 
no bomber squadrons for strategic war
fare. 

Looking at the greatl y superior strate
gic air forces of the former angla-Arneri
can allies it seemed an urgent require
ment to develop a capable jet-powered 
interceptor. 

The recognition of the growing signi
ficance of air warfare led to the merger 
of all flying units of the Red Army into 
an independent Air Force and an inde
penden t Air Defense Force in 1948. 

Russian and Soviet naval 
strategy to 1945 
In order to understand the situation of 
the Red Fleet in the autumn of 1945, i t is 
useful to glance briefly at the develop
ment of the Soviet Fleet before World 
War II . 

It is an important mistake of many su
perficial authors to tell us that the Rus
sians of our days under the efficient lea
dership of admiral Gorshkov try for the 
first time to build a big high sea's fleet as 
an instrument of the power-policy of the 
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state. It is almost forgotten that the Im
perial Russian Navy for almost the whole 
19th century was the third naval power 
behind Great Britain and France and 
that czar Nikolaj II during the time of 
world-wide navalism in the 20 years be
fore World War I for two times tried to 
build big battlefleets seeond to none in 
the areas of the Baltic , the Black Sea 
and the Far East , efforts which finally 
broke down in the hattles of Port Arthur 
and Tsushima in 1904/05 and again in the 
First World War and the following Civil 
War in Russia. 

It is true, the Civil War finall y elimina
ted Russian naval ships in the Arctic and 
the Far East, and reduced the fleets in 
the Baltic and the Black Sea to a mini
mum. 

The shrinking of the Russian coastal 
boundaries in the Baltic to the inner
most shores of the Gulf of Finland , and 
finall y the bloody , and unsuccessful 
uprising by the sailors of Kronshtadt 
against Lenin in 1921, returned the Rus
sian Navy again to a nascent state. 

But in all this turmail there was an as
tonishing continuity of strategic thinking 
in the responsible naval circles from the 
time after Tsushima up to about 1925/26 
centered on the idea of the contro l of the 
seas neighboring Russia by battleship 
squadrons. 

Then , but only for about ten years, 
this " classical school" of thinking on na
val strategy was forced down by "reali
ty". the economic situation made i t im
possible to build any bi g ships , and so so
me sort of " jeune ecole" came into for
ce, trying to counter threats from the sea 
by using new technologies. Given the 
existing situation, the Red Fleet had to 
look to an " active coastal defense" car
ried out with modern but simple naval 
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weapons that could be procmed without 
great industrial expense to fu lfill its mis
sion of protecting the territory of the So
viet Union against the treat of "counter
revolutionary or interventionary" lan
dings, of which the leaders of the Navy 
had become so painfully conscious du
ring the Civil War , when the British, the 
Americans, the French and the Japanese 
landed in all four fleet areas to support 
the White-Russians. 

So the naval building programs of the 
first and the seeond five-years plans were 
centered round bi g numbers of modern, 
small and medium submarines and tor
pedoboats, augmented by a few light 
surface vessels . 

But before the already delayed seeond 
plan could be accomplished in 1937, Sta
lin ordered a complete change of the 
program in the direction of the "classical 
school" of thinking in naval strategy . 
The coastal defence n a vy , t hen building , 
was not an usable instrument to support 
the policy of the Soviet Union as a great 
power; only a powerful high seas tleet 
could back up the worldwide interests of 
the Soviet led Comintern. 

This was finally demonstrated during 
the Spanish Civil War , when the Soviet 
Navy was unable to support the Repu
blicans as the Italians and the Germans 
did with the Nationalists. So in 1938 
Stalin inaugurated a shipbuilding prog
ram that not only put even Hitler's 
well-known "Z-Plan" in the shade , but 
was camparably in scope only to Presi
dent Roosevelts two-ocean-building 
program of 1940. 

At the end of the third five-years plan 
in 1943 the Soviet Navy was topossess 19 
battleships, 20 cruisers, 163 destroyers 
and 341 submarines. 
To realize this program big shipyards 
were built in Molotovsk at the White 

Sea, in Komsomolsk at the Amur and a 
great submarineyard in Gorki at the Vol
ga augmenting the existing yards in Le
ningrad and Nikolaev . 

A program of this size with an annual 
productian rate of about 250.000 ts of 
new ships was only possible by giving the 
naval build-up a very high - if not the top 
priori ty. 

Looking at the developments of Hit
ler's war in Europe and the growing signs 
of danger, Stalin on October 19, 1940 
had to give back to the Army the first 
priority and to slow down the big ship 
building program, shifting the naval ef
forts again to submarines and light for
ces, which could be completed in time 
and be of use in defending the Soviet 
Union against a German attack. 

When this attack came in June 1941 , 
the Soviet Navy had to fall back with the 
Army to Kronstadtand Leningrad in the 
Baltic and lost most of its bases in the 
Black Sea. 

There was no possibility left for fight
ing a naval war along the theories of na
val strategy; the Navy had to support the 
coast al flanks of the Arm y, incurring 
heavy losses during its transport- and fire 
support misions. 

But already at the end of 1943 , when 
the final vietory over the Axis powers 
was no longer in doubt , Stalin initiated 
the buildup of a new powerful high-seas 
fleet by conserving the remaining big 
ships and destroyers for training purpo
ses after the war and by starting in 1944 
the plans for a Navy of 1200 submarines , 
more than 200 destroyers , about 35 crui
sers and 4 new battlecruisers and car
riers, each. 

But when the warendedin 1945 Stalin 
had to give urgent priority to the recon
struction of the heavily damaged Soviet 
industry. Moreover, other military re-

quirements commanded a substantial 
share of the scientific and industrial ca
pacities of the Soviet Union. 

So the far reaching naval plans had to 
be postponed and adapted to the real si
tuation. 

The Time of the Cold War 
As Iong as the American monopoly of 
the atomic bomb was hampered by the 
initial absence of a delivery system of 
adequate range, the credibility of this 
"deterrent" was in doubt. So the ,Soviet 
Union decided to use the time to expand 
the "security zone" controlied by its vast 
Army by pusbing forward the border-li
nes of friendly nations through material 
and political support for revolutionary 
movements and warring civil war facti
ons as in Iran and Greece , through 
blockades as at Berlin , and through mili
tary aggression by her sateiiites as in Ko
rea. 

The U.S. Containment Policy 
From 1947 the American policy became 
more and more directed at "containing" 
this expansion of communism by rebuil
ding the economy of Western Europe 
with the big Marshall-plan and finally in 
1949 by organizing an intengraled North 
Atlantic military defence in NATO aug
menled by other alliances in Asia. 

The Soviet answer: 
The "anti-amphibic" program 
To the leaders of the Soviet Union the 
forced development of great numers of 
jet interceptors then seemed to offer so
me chance for the in-depth defence 
against the new American nuclear-ar
med intercontinental bombers of the ty
pe B-36 . 

Great efforts were assigned to the ac-
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celerated construction of a Soviet atomic 
bomb and its delivery systems. 

In addition, the powerful amphibious 
potential of the Angla-American sea po
wers, whose capabilities had been put to 
the test in the great amp hibious operati
ons in Europe and in the Pacific, was 
considered a most serious military 
threat. Personal memories of the Angla
American landings during the Civil War 
may have prevented many Soviet Lea
ders from seeing that the Western side 
was dismantling its amphibious "capa
bilities" by about 93 % from 1945-1948. 

So the Soviet Union started in the late 
Forties a big "antiamphibious" ship
building program. 

When the cruisers and destroyers of 
this program with their outdated equip
ment came into service in the early fift
ies, this occasioned no alarm in the 
West. 

However, the " Whiskey" - and "Zu
lu"-submarines, which appeared to be 
god-children of the fast German diesel
electric submarines of 1944/45, did cause 
consern. 

Their construction - its numbers were 
first greatly overestimated - was interp
reted in the West as the "intention" to 
conduct a war on shipping a la Dönitz. 

So the emphasis in the U.S- and NA
TO-fleet reconstruction programs was 
placed on anti-submarine-and other 
escort-vessels to proteet the seagoing 
supply traffic on the oceans. 

Actually about 94 % of the new Soviet 
submarines consisted of the medium si
zed ': Whiskey" -el ass and smaller sub
marines, and not the " Zulu's" which we
re the only type suited to such a Iong 
range anti-shipping campaign. 

So, naval shipbulding of both sides up 
to the mid-fifties was misdirected against 

22 

threat-perceptions which no longer had 
any relation to rea!ity. 

The Advent of the Missile Age 

The American concept of 
"Massive Retaliation" 
However, the chief problem for the Uni
ted States in the early tifties was not its 
naval program, bu t the problem of ma
king its nuclear deterrent potential cre
dible. 

The B-36 bomber was too vulnerable 
and had to be abandoned. 

The construction of a fleet of big inter
continental B-52 jet-bombers required 
time. 

The gap bad to be filled with medium
range jet-bombers, the B-47's , that 
could by employed from bases in allied 
countries round the Soviet Union, using 
in-flight refuelling to give the planes the 
necessary range. 

This strategy gave the U.S.Navy its 
chance to participale in the nuetear de
terrence by equipping carriers lett over 
from the war with nuclear-armed jet 
bombers and by building new super airc
raft carriers. 

So from the mid of the fifties the Ei
senhower-Dulles administration could 
base its strategy of "massive retaliation" 
against an y attack against the U .S.A. or 
its al lies on its " Strategic Air Command" 
with more than 1000 B-47 medium bom
bers , supporled by a tankerfleet based 
around the Soviet Union, and about 200 
B-36 bombers to be relieved shortly by 
the new intercontinental bomber B-52. 
In addition nuclear-armed carrier groups 
operated in the Atlantic, the Mediter
ranean , the Pacific and the Far East. 

The Soviet Change-over 
to Missiles 
The Soviet- Union , with its interior in
dustrial capacity and handicapped by the 
crisis in leadership that occured after 
Stalin's death in 1953, had to take dif
ficult decisions. 

Granted , the first atomic bomb had 
been exploded in 1949 and the first hy
drogen bomb in 1953. 

The prototypes for the intercontinen
tal bombers "Bear" and "Bison" were 
being tested and the medium range jet 
bomber "Badger" was ready for deplo
yment. 

But the aircraft industry could not 
produce the great numbers of intercep
tors needed for the defense against the 
American atomic bombers that threate
ned from all sides, and at the same time 
build a great number of bombers: medi
um planes against the American bases 
round the Soviet Union in Europe, Afri
ca and Asia, and intercontinental planes, 
which would themselves be serverely en
dangered during their Iong approach 
over the Canactian-American perimeter 
by the new anti-aircraft missiles and su
per-sonic fighters. In this situation the 
achievements in the missile development 
seemed to offer away out , at !east in the 
opinion of Krushchev , the new party
and government chief, who was enthu
siastic about technical innovations in ge
neral and especially in the nuclear mis
sile field . 

With an accelerated development of 
medium- and intercontinenntal-range 
ballistic missiles he hoped to bypass the 
airplane as the main delivery system for 
nuclear weapons and thereby achieve a 
technological advantage. 

But this could not be done without 
sharp cutbacks in other areas. 

The Soviet "anti-carrier"-program 
The costly naval program, oriented to
ward a no lol]ger relevant threat, seemed 
to Krushchov to offer an opportunity for 
such a cutlJack , a thought shared by the 
heads of the Army , led by Marshal Zhu
kov , a man not fond of the N av y. 

So a halt was called in 1954 to the la
ying down of new ships in the " anti-amp
hibic-program", followed in 1956 by a di
scontinuation of the whole program. 

Many surface ships and submarines 
under construction were abandoned. 

Admiral of the Fleet Kuznetsov, Com
mander-in-Chief of the N a vy, who pro
tesled against the cancellation of the big
ship naval program, was demoled and 
replaced by Admiral Gorshkov , who 
now bad to build a new fleet against the 
sea-based-nuclear threat from the car
riers with a yard-capacity reduced by one 
hal f. 

The technological solution to this 
problem seemed to lie in the constructi
on of ships able to launch anti-ship-mis
siles against the carriers from outside the 
latters ' detense perimeters. To get such 
sh i ps completed quickly, the 150 n m ran
ge Army cruise missile "Strela" was 
adapted for shipboard use and fitted in 
h alf finished destroyer hulls from the old 
programme. In addition a smaller J 6-25 
nm missile " Styx" was fitted into a great 
number of small fast attack craft. 

This concept for surface missile ships 
was optimized then with the new crui
sers of the " Kynda" - and " Kresta-1 " 
class , built round the 220nm mile missile 
system " Shaddock" and heavy anti-airc
raft missile and -gun batteries. 

In addition to the ship- and submari
ne-launehed anti-ship missiles in the ear
ly sixties two air-launehed anti-ship mis
siles. " Kipper" and " Kangaroo" , beca-
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me operational for use from the bombers 
"Badger" or "Bear" assigned to the Na
val Air Force . 

From the early sixties the ships , sub
marines and aircraft of this " anti-car
rier" -program became operational , at a 
time - as we shall see - when the main 
threat from the sea again had changed. 

The Sea-based strategic 
nuclear systems 
Parallel to the "anti-carrier"-program 
the Soviet Navy tried to build up a sea
based strategic nuclear capability. 

Like the U .S. N a vy which in addition 
to its carriers first thought of using con
ventional and then nuclear powered sub
marines with the long-range cruise mis
siles "Loon", "Regulus-I" , " Regulus-ll" 
and "Triton" for this mission, the So
viets first experimented with the "Shad
dock"-missile aboard rebuilt " Whiskey"
class submarines and then built the nu
clear driven "Echo-I" -submarines. 

Following up some German experi
ments of 1944 with a tube-launched "A 
4" -rocket, the Soviets developed parallel 
to the cruise missiles submarine-laun
ehed ballistic missiles earlier than the 
U.S. Navy . 

Already in September 1955 they fired 
the first ballistic missil e, an adapted Ar
my-· ·scud" -rocket , from a rebuilt surfa
ced "Zulu" -submarine . 

The Concentration of the 
U.S. missile program 
But the realization of this project for 
operational use took more time then in 
the U.s.A. 

When news of the different Soviet 
racket- and missile tests began to proli
ferate, President Eisenhower in Septem-
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ber 1955 decided to stream-line and to 
acce lerate the American missile develop
ment. 

The Army was to develop tactical 
missiles, the Navy a strategic submari
ne-launehed missile and the Air Force 
strategic missiles of intercontinental ran
ge. 

As an interim measure the advanced 
intermediate range missiles were to be 
continued. 

When the Soviets in August 1957 tes
ted the first intercontinental ballistic 
missile and in October launched the first 
"Sputnik", this eaused a shock in the 
U .S.A . w hi ch led to the perception of an 
existing "missile gap". 

Now the ballistic missile development 
was gratly speeded up. The operational 
intercontinental cruise missile "Snark" 
and the intermediate range ballistic mis
siles "Thor" and "Jupiter", first deplo
yed from 1957/58 in Great Britain, Italy 
and Turkey , could be phased out al read y 
in 1962/3 and be relieved by the liquid
fuelled intercontinental missiles "Atlas" 
and "Titan" , deployed from 1958/59 in 
the U.S.A. could be relieved from 
1963/64 by the solid fuelled "Minute-
man" . 

The U.S. Navy in 1956 found the so
lution to a solid fuelled, tube-launched 
ballistic missile "Polaris" which was 
combined with the tear-drop shaped nu
clear submarine. 

In a perfectly manged industrial effort 
this "Polaris" -program was made ope
rational in 1960, five years earlier than 
first planned. 

When President Kennedy took office 
in 1961 he gave the missile programs an 
additional push. 

This led to the completion of a missile 
force of 1000 "Minuteman"- and 54 'Ti
tan"- as weil as 656 "Polari s"-missiles in 

41 nuclear submarines by 1967, and to 
the decommissioning of all medium and 
intermediate range cruise- and ballistic 
missiles. 

The Soviet land-and sea-hased 
systems and the Cuban Crisis 
Notwithstanding the many firsts the So
viets scientists achieved in space tech
nology from 1957 to the sixties and the 
boasts Krushchev made after his creation 
of the " Stragegic Rocket Forces" as a se
perate service of the armed forces in 
1959, the real deployment of Soviet in
tercontinental ballistic missiles lagged 
far behind: Only in 1962/63 the first mis
siles SS-7 and SS-8 became operational. 

So Krushchev had to re ly- besides his 
efforts to bluff the Americans - on the 
medium and intermediate range missiles 
SS-4 and SS-5 , 600 or 100 of which were 
deployed from 1958 and 1961 onwards. 

This situation of growing American 
superiority must have led Krushchev to 
his risky gamble of installing medium 
range missilesin Cuba to get a "real" po
tential against the contioental U nit ed 
States. 

By his elever management of the crisis 
President Kennedy in October 1962 for
ced Krushellev to retreat , a fiasco that 
was a big step to his downfall in 1964. 

Similar delays occured with the Soviet 
submarine launched missiles. 

The first generation missile SS-N-4 
was operational in 1958 with the con
ventional driven "Golf" - and the nuclear 
driven " Hotel" -submarine, bu t the short 
range of 350nm and the necessity to fire 
from the surface made the submarines 
too vulnerable. 

Only when the foliow-on SS-N-5 beca-

me operational in 1963 and was retrofit
ted into the "Golf" - and " Hotel" -sub
marines from 1964 the first deterrence
patrols off the U.S. East Cost were star
ted. 

But before the program could proceed 
to close the gap that still existed in the 
range by putting the 1300 nm system 
SS-N-6 aboard a seeond generation nu
clear submarine, a new analysis of threat 
at the end of the fifties made another 
change of emphasis in the naval program 
necessary. 

The U.S. Navy's change-over to the 
construction of nuclear-powered aircraft 
carriers for long-range super-sonie jet
bombers and the failure of the Soviet in
dustry to provide a land-based anti-car
rier ballistic missile system demanded 
now the investment of the available So
viet nuclear propulsion systems into a 
erash-program for the nuclear powered 
submarines of the "Echo-II" -el ass with 
anti-ship cruise-missiles, augmented by a 
series of similarly equipped conventional 
submarines of the "Juliett" -class . 

So the completion of the first unit of 
the seeond generation strategic submari
nes of the "Yankee" -class was delayed 
to 1967. 

The Soviet 
''Anti-Polaris''-Program 
The acce leration of the " Polaris" -prog
ram under president Kennedy, which 
had led to the completion of all 41 units 
in the same y ear 1967, in the meantime 
had forced the Soviet side to change 
again the main tasks for its "Voenno
Morskoj Flot". 

When the americao main effort had 
shifted from the carriers, which were re
lieved from their strategic role in early 
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1963, to the " Polaris" -submarines. the 
Soviet Navy had to change their empha
sis from the " anti-carrier" -program to an 
" anti- Polaris" -program. 

This became obvious first by the re
designation of the anti-aircraftdestro
yers of the "Kashin"-class as " !arge anti
submarine-ships". 

Then the following new types , the 
" K resta- II " - and " Kara " -cruisers and 
the " Krivak" -frigates, bad their main 
weapon systems oriented to anti-sub
marine-warfare. 

The high point of this development 
was represented by the helicoptercar
riers of the " Moskva " -class , which could 
cover a sizeable spread of the operati
onalareas of the first " Polaris" -submari
nes. 

But the growing mobility of the U.S. 
delivery systems, first the carriers and 
then the nuclear submarines , and espe
cially the extended range of their aircraft 
and their seeond generation missiles, 
compelled the Soviet ships, submarines 
and aircraft , built to detend the territory 
of the Soviet Union against the threats 
from such systems , to follow them out to 
their more distant launching areas on the 
high seas. 

At the same time , the Soviet " anti
carrier" - and "anti-Polaris" -ships, 
-submarines and -aircraft had to take 
on the task of clearing the way for their 
own strategic nuclear submarines, which 
bad to pass narrows between their bases 
and their operational areas , held by the 
opponent. 

The Road to a Balance 
in Strategic Weapons 
In the mid-sixties it became more and 
more obvious to the West that the stra
tegy of "massive retaliation" could not 
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prevent many local conflicts to erupt in
to regional wars. 

To make the "deterrence '' aga in cre
dible at alllevels of conflict a new strate
gy of " flexible response" was introduced 
in 1964, to make sure that any aggression 
could find the suitable answer which had 
to be credible to the opponent. 

At about the same time there was a 
change on the Soviet side too. 

Probably the Cuban-crisis bad finally 
convinced the Soviet leadership that 
Krushchev 's too one-sided missile-arma
ment , partially based on bluff, was not 
enough to support a global policy vis-a
vis the U.S.A. 

l n the face of modern reconnaissan
ce-satellites, which could quickly detect 
any !arge scale attempt at deception, the 
Soviets saw no alternative but to try on 
the one hand to catch up with the United 
States in the strategic missile sector, and 
on the other hand to try at !east to neut
ralize America 's naval power by building 
a modern high-seas fleet, functioning not 
only in a big nuclear exchange which be
came more and more unlikely, but also 
in the today's dominant "local war" or 
" non war" environment. 

SALT 
l n the 1964-72 period the Soviet U nio n 
achieved its first goal, in which effort it 
benefited strongly from the American 
entanglement in the Vietnamn War. 

The costs of this war and the domestic 
problems that arose in its wake forced 
the United States into halting its quanti
tative buildup of intercontinental delive
ry systems at the 1967 levels. 

In this way the Soviet Union was able 
to catch up with the United States in 
1972 in the number of intercontinental 
delivery systems . 

But the Nixon/Kissinger policy of di-

sengagement from Vietnam, and the es
tablishment of a multipower balance, 
made possible by the exploitation of the 
Sino-Soviet confrontation, and tech
nological problems in the development 
of the next generation of Soviet regional 
and intercontinental missiles, intended 
to bridge the quality-gap to the Ameri
can missiles. All this forced the Soviet 
leadership to accede to the proposal for 
a "Strategic Arms Limitation Treaty" in 
May 1972, and the initiation of a policy 
of detente to gain the necessary time to 
catch up in quality with a new generation 
of missiles. 

The Time of "Detente" 
On the Western side the decade of "de
tente" in the seventies not only led to 
the reduction of force levels in the 
U.S.A. by the abolition of conscription 
in 1974, but also to the cancellation of 
new strategic systems as the B-l-bomber 
in 1977 and the postponement or great 
delays in other systems like the MX-in
tercontinental missile or the "Tri
dent"-submarine based system. 

The U.S. Navy was reduced step by 
step from a force leve! of over 600 to 450 
ships . 

Most of the extensively modernized 
vessels from the Second World War were 
decommissioned or sold out and could 
only partly be replaced by new ships. 

So it became more and more difficult 
to the U.S. Navy to keep a certain ca
pability for a world-wide power projec
tion by carrier aircraft and amphibious 
forces, for countering the Soviet strate
gic submarines, and for securing the sea
lines of communication with the allied 
nations in Europe and Asia. 

After the Vietnam debacle and W ater
gate President Carter tried to restore 

the credibility to the moral claim of 
American policy by disengaging the Uni
ted States from supporting governments 
which disregarded human rights like Ar
gentina or Chile. 

The Soviet Use 
of the "Detente" 
The fixation of the Western world on the 
idea of "detente" , animated in Europe 
by the signing of the series of the "east
treaties" and the final declaration of the 
Helsinki-conference in 1975, the many 
summit-meetings between East and 
West, the seemingly observation of the 
SALT-agreements by both sides and the 
negotiations on a "Mutual Balanced 
Force Reduction" in Vienna and on 
"SALT-Il", all this for some time cove
red up the acceleration of the buildup of 
the Soviet regional nuetear forces - not 
limited by SAL T -, and the fast and 
far-reaching modernization of the Soviet 
conventional forces and expecially the 
expansion of the Soviet Navy. 

And while the U.S. congress tried to 
hold back the administration from in
volvements in the conflicts in the Third 
World areas, involvements which were 
accepted as a burden of responsibility 
d urin g the governments from Truman to 
Johnson, the Soviet Union on the other 
side demonstrated that it again was pre
pared to employ its military power if and 
when the risk seemed calculable , first by 
transporting and covering its Cuban sa
tellite-forces to Angola in 1975/76 and 

Ethiopia in 1978, and then by using her 
own forcesin Afghanistan since 1979. 

In this context of increasing prepared
ness to take calculable risks we must see 
also the repeated submarine incidents in 
Swedish waters and elsewhere, whatever 
their real objectives might have been. 
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To be sure, the Carter administration , 
frustrated by such experiences, finally 
began to react and to respond to the 
warnings of some European govern
ments about the growing superiority of 
the regional Soviet conventional forces 
and especially the fast expanding deploy
ment of the new intermediate nuclear 
missile SS-20, which gave the threat of 
the Soviet regional systems a completely 
new quality. 

But valuable time was lost by the 
change to the new Reagan-administ
ration. 

Even if some of the cancelled or post
poned armaments projects were res
tarred again , like the B-18-bomber or 
the MX-ICBM, or accelerated again, li
ke the "Trident"-system , or forced 
through their development, like the 
"Pershing-II" or the "cruise missiles" , 
time was needed to get them operatio
nal. 

To bridge the time gap and to restore 
a position for the negotiations, the new 
administration took refuge to a forceful 
rhetoric in black and white , which nou
rished not only Russian fears but at the 
same time irritated the Western allies 
and raised doubts in many countries. 

Such ill-conceived tactics helped a gre
at deal to the fast spread of a popular 
peace movement , whose idealistic le
aders may hope to find a way out of the 
arms race by denial. 

To the Soviet leadership this develop
ment opened up the chance to reach 
their goal of extending and cementing 
their regional superiority , without a ny 
conce~sion from her arsenal to expell all 
U.S- missiles from Western Europe by a 
elever management of the negotiations 
and the propaganda effort. 

And the concentration of the public 
discussion only on the regional nuclear 
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missiles brings an additional advantage, 
it blacks out all the other areas of the ar
maments race. 

The new Soviet Naval 
and Maritime Strategy 
So the aspect of the accelerated Soviet 
naval buildup is almost overJooked in 
the West , where the new Soviet ships are 
mostly seen in the context of the options 
of the sixties. 

Let's recapitulate the priority-options 
of the Soviet Navy of the past: 
- Since the Second World War the So

viet Navy has never neglected its 
task, emphasized by the war-expe
riences, to be the cover and support 
of the sea-ward flank of the Army in 
defensive and offensive operations. 

- But in the fifties and sixties this was 
superseded as primary task by esta
blishing a forward detense against the 
most dangerous strategic threat co
ming from the sea , first by the " an
ti-amphibic"-, then by the "anti-car
rier"- and finally by the "anti-Pola
ris"-programs. 

- Then, in the mid-sixties. the task of 
providing the Soviet Union with a 
sea-based nuclear deterrent and of 
ensuring the employability of its nu
clear submarines and missiles took 
precedence over the more defensive 
tasks. 

But if we look at the many new types 
of ships and submarines coming into 
service during the last few years it beco
mes more and more difficult to see them 
only in the context of the last two op
tions, closely rel ated to a nuclear ex
change by the super-powers . 

One may interpret the ASW-ships up 
to the bi g V /STOL carriers of the 

"Kiev"-class, the "Charlie"-cruise-mis
sile submarines or the cruisemissi le ar
med "Backfire"-bomber as a coordina
ted system to form a forward barrier 
against the intrusion of American " Hun
ter-Killer"-ASW-forces into the "bas
tion" of the huge "Delta" -class strategic 
submarines with their very Iong range 
ballistic missiles in the Arctic Sea or in 
the area of the Northwestern Pacific. 

But are the new ships , like the big nu
clear powered "strike" cruiser "Kirov", 
the two big new destroyer-types of crui
ser size, the " Sovremennyj " and the "U
daloj"-classes , the new missile cruiser 
"Slava", optimized for such tasks on ly? 

There are great investments into supp
ly- and big, Iong range amphibious ships , 
augmented by a fast expansion of the 
specialized merchant navy in the form of 
tankers, container ships , Ro/Ro- and 
barge-carrier-ships , well suited to sup
port far distant operations as the West 
relearned from the Falkland-experience. 

In additio n there is a big submarine 
building program, shifting away from the 
strategic submarines which for fifteen 
years accounted for about halt of the to
tal building capacity, to no less than five 
new nuclear- and two conventional ty
pes. 

There is only one, certainly the big
gest, for the strategic ro le, the 25000 ts 
"Typhoon" , bu t in addition t here are on 
the building ways the cruise-missile types 
"Oscar" of 13000 ts and " Mike", the 
successor of the " Charlies", t hen the fol
Iow-on to the "Victors" , called " Uni
form " , and two mor e nuclear types, the 
deep diving "Alfa" and the new " Sier
ra" . And the conventional "Tangos" 
continue at Gorkij , augmented by the 
new "Kilos" from Komsomolsk. 

All these surface ships and submarines 

are now i n series production. 
The change to such a big naval prog

ram must have come at least 15 years 
ag o. 

How it came? 
The appearance of Soviet surface sh i ps 

and battle groups , beginning in 1964 
around leeland and in the Mediterra
nean , was perhaps first intended as an 
anti-carrier move . 

But the nervous reaction of the West 
to the world-wide naval manoevers must 
have made the Soviet leaders even outsi
de the Navy conscious of the additional 
option , its modern naval forces offered 
in the form of "maritime power", to in
fluence events in its favour in local con
flicts, in the support of liberation rnave
ments and in gaining influence . 

The modern Soviet ships, whose visits 
to Third World ports were stepped up in 
the seeond hal f of the sixties , became in
struments eminently suited to demon
strate to that part of the world the mili
tary strength and technological superi
ority of the socialist camp. 

Its "maritime presence" could even 
neutralize the supremacy of the U .S. sea 
power - as it did in the 1967 Six-days
War or in the 1971 Indo-Pakistani War
as Iong as the U.S.Navy was ordered to 
avoid a shooting war. 

When it had the sole presence in an 
area - as for example first in 1968/69 in 
the Arabian Sea off Guinea, and more so 
in the 1975/76 Ango lan Civil War- w hen 
the U .S.A. completely abstained from 
taking any action - the Soviet Navy was 
able to use its "maritime power" to in
fluence the outcome of events in its way. 

"This role of sea-power as an impor
tant instrument for achieving the politi
cal objectives of the State" as admiral 
Gorshkov says , made other ships neces
sary than the " one-shot" -ships of the 
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"anti"-programs. 
This new-old task required ships with 

Iong endUI·ance and sustained fighting 
capabilities against dangers from all 
three dimensions. 

Looking at the new types of ships and 
submarines coming into service since 
1978, it is evident that they have charac
teristics in common which make sense 
only in a new strategic concept goi ng be
yond the tasks assigned to the ships a nd 
submarines of the earlier programs. 

In 1980, du ring the lranian/ Afghanis
tan crisis , we could observe the new 
Y/STOL carrier " Minsk" , accompagnied 
by the !arge combat support ship "Be
rezina" and some escorts, and aug
mented by the big oceangoing amphibi
ous sh i p " Ivan Rogov", in a politico-mi
litary presence role in the Arabian sea. 

Nobody can rule out the possibility of 
its use in an intervention , should the 
"necessity" arise and not too big risks 
are seen. 

And the new " Kirov" and her sisters, 
with their unlimited endurance, her 
broad array of advanced SSM- , SAM
and ASW-systems and her 
C -installations will provide the Soviet 
leaders with versatile instruments to 
back up their policy in any part of the 
world. 

The ldeas of Admiral Gorshkov 
All these ships make only sense in the 
fram ework of Admiral Gorshkovs broad 
concept of sea power , w h ich is not cir
cumscribed by the categories of classical 
warfare and naval strategy, w h ich deal 
with winning of control of the sea and 
the struggle for the sea-lines of com
munication , as it is seen very often in the 
West. 
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The participation of the Navy in the 
nuclear deterrence is on ly one , even if an 
important element , in Gorschkov's view. 

Given the north-south tension gro
wing between the industrial states and 
the developing countries rich in raw ma
terials, Gorshkov eviden tly anticipates 
crucial struggles over the distribution of 
resources , including the most important 
energy source, oil. 

The riches of the sea become of gro
wing importance as a source of sustenan
ce and raw materia ls for the whole 
world. 

The new laws of the sea , la id down by 
the majority of Third World countries in 
the United Nations, partly against the 
intentions of the Soviet Union and the 
other industrial states, may lead to ar
med conflicts. 

A super-power must , thererfore, eith
er win influence in the crisis area ahead 
of time through manipulation of events 
in the countries involved , or be present 
through the medium of military or eco
nomic aid , or by preparing sufficient re
sources for a rapid projection of forces 
into the area. 

In the words of Gorshkov, the " chief 
political goal of the Soviet Union is the 
erection of communism , and sea power 
is one of the most important 
factors . . " and 

" not only the nava l fleet, but also the 
commercial fleet , the fisbing fleet , and 
the fleet of research ships, as weil as the 
various branches of oceanography and 
ocean technology are all factors of this 
sea power, the Soviet Unionwill use to 
achieve the goals of the policy of the 
State." 

This was formulated already in the 
early seventies and published in Gorsh
kovs famous book "Sea Power of the 

State". 
Since that time th ere is a purpose

oriented continuity in the Soviet ship
building programs and the strategy be
hi n d. whereas we re experienced great 
vacillations in the U .S. naval programs 
of the last administrations. first going 
down to a leve! of 450 sh ips, and now 
again trying to reach a leve! of 600 ships. 

The nations of the West now need a 
common and consistent grand strategy, 
which demonstrates their will to resist 
a ny aggression or blackmail, bu t w h ich 
not only tries to hold the positions by 

military means. 
lt has to convin ce the peoples in the 

Western world as weil as the peoples in 
the developing countries that the West is 
able to offer a better way of cooperation 
to th e benefit of a ll without trying to im
pose a foreign ideology on-the old inde
pendent cultures. 

Only by reducing the reasons for con
flict and by developing accepted regul a
tions for the sett lement of conflicts we 
can hope to reduce the danger of war 
and stop the arm aments race for a better 
use of our resources. 

Mobil har oljor som sätter 
fart på vilken motor som helst 

Mob;l SHC - oljan 
för tuff körning, hel 
syntetisk specialolja 
för extremt svåra 
körförhål landen. 

Mobil Special 

- högkvolitoliv M b•l 
~~~~~~fi~~~~1'1.för 'Q\ l 
londen ~ 

Mobil Super 
- stobil ore t-runt
olja för varierande 
temperaturer. 

Smörjoljespecialisten 

Mobil l -den nya 
helsyntet iska Oret
runt-oljan sorn spor 
bensin och ger 
Iöttore kallstarter. 
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Med en kombination av 
målsökning och trådst rning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradetrådstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerll€r med 
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. Vårt nya företags-märke 
unik precision och lång räckvidd vid hög fart. är en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
då det gäller vapenplattformar och mål. har samverkat tillden positiva utvecklingsom 

- FFV upplever 
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Rolf Öhman är överste l. gr. vid intendent
kåren och chef för intendenturavdelningen 
vid försvarets materielverk. 

Svensk försvarsindustri, säkerhetspolitik och ekonomi 

Årsberä/le/se i vetenskapsgrenen "Under
hållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjuk
vård med navalmedicin" 1982-83. 

Ämnets omfattning och be- Försvarsekonomins utveckling 
gränsning 
Under senare år har frågorna kring 
svensk försvarsindustri -dvs den industri 
som producerar egentlig krigsmateriel -
fått ökad aktualitet. Åtskilliga utred
ningar och studier härom, ävensom för
svarsindustrin näraliggande områden, 
har genomförts och debattemperaturen 
har höjts. Anledningen härtill har- för
utom den skärpta militärpolitiska situa
tionen - varit den snabba tekniska och 
ekonomiska utvecklingen, den ökade in
ternationaliseringen och specialiseringen 
samt - inte minst - att vi ställts inför sto
ra anskaffningsbeslut och deras genom
förande, t ex J AS-planet. Ä ven för
svagningen av samhällsekonomin och 
försvarsekonomin har bidragit till att 
frågorna kring svensk försvarsindustri 
fått ökad aktualitet. 

Frågor om vår försvarsindustri är myc
ket komplexa . De berör eller kopplas 
samman med vår säkerhetspolitik, vårt 
totalförsvar och vår ekonomi. När det 
gäller ekonomi anses såväl försvarseko
nomi som samhällsekonomi i vid mening 
berörande bl a forskning, industri, han
del och arbetsmarknad. Jag skall med 
denna årsberättelse något belysa den ut
veckling som påverkar förutsättningarna 
för försvarsindustrin, säkerhetpolitiken 
och ekonomin. 

Försvarsindustrin har sin ekonomiska 
bas i de resurser som tilldelas försvars
makten för forskning, utveckling, mate
rielanskaffning och materielunderhålL 
Det är därför av intresse att se hur för
svarsekonomin har utvecklat sig den sis
ta 10-årsperioden. 

Bilderna l och 2 visar utvecklingen av 
försvarsanslagens andel av bruttonatio
nalprodukten respektive de militära för
svarsutgifternas procentuella andel av 
statens utgifter fram till 80-talet. Då des
sa diagram inte ger uttryck för BNP och 
försvarskostnaderna i reella värden har 
jag med h j ä lp av statistik ( försvarsstatis
tik och statistisk årsbok) grafiskt i fast 
penningvärde redovisat trenderna i 
BNP, totalförsvarets och det militära 
försvarets ekonomiska utveckling (bild 
3). Bilden upptar även utvecklingen av 
försvarets materielkostnader. Det bör 
observeras att de fyra diagrammen -
utan inbördes direkt sammanhang - vi
sar utvecklingen relativt från ett år till 
ett annat med 1973/74 som basår. Av bil
den framgår bl a att samhällets kost
nader för det militära försvaret i huvud
sak sjunkit successivt genom åren medan 
BNP ökat. Diagrammet för materielan
skaffning, som visar kraftiga variationer 
år från år , är baserat på kostnadsutveck
lingen inom verkstadsindustrin och är 
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därför inte helt rättvisande. styckekost
naderna för modern effektiv krigsmate
riel har stigit betydligt snabbare än vad 
som kan utläsas av index för verkstadsin
dustrin. Den kraftiga nedgången av kost
naderna för materielanskaffning 1973/74 
- 76/77 berodde bl a på löneutvecklingen 
för försvarsmaktens fast anställda. Ra
tionaliseringarna och personalminsk
ningarna under mitten av 70-talet med
verkade till att medel kunde frigöras för 
materielanskaffning under detta decen
niums senare period. 

Presentation av 
svensk försvarsindustri 

Aktuella industrier 
Den svenska försvarsindustrin levererar 
varor och tjänster inte bara till svenska , 

utan också till utländska kunder (ex
port). 

Ekonomiskt sett var värdet av för
svarsindustrins totala leveranser budget
året 1979/80 i prisläge febr 1979 cirka 7,4 
miljarder kronor (=1 ,2% av BNP, eller 
- om man räknar på andel i näringslivs
sektorn 2 % ) . I förhållande till åren före 
1979/80 skedde en kraftig ökning främst 
beroende på ökad export. Man kom då 
upp på en nivå som liknade den man ha
de haft före 1972. Exportandelen 
1979/80 var emellertid ändock inte större 
än 22 % . Dessa värden illustreras med 
bild 4. 

De på bilden angivna 10 industriföre
tagen svarar för 93 % av svenska för
svarsindustrins materielleveranser till 
försvaret (FMV) . Resterande del- 7%
avser ett stort antal leverantörer av skil
da slag. Totalt beräknas för 1980 cirka 

35 



32 000 personår vara sysselsatta med 
produktion av försvarsmateriel, varav 
cirka 8 000 i underleverantörsled utanför 
den egentliga försvarsindustrin. Sys
selsättningen för arme- och marinmate
riel omfattar 19 000 personår. Resteran
de 13 000 personår avser 
flygmateriel '). 

Försvarsindustrierna med drygt 24 000 
personår representerar 6 % av verk
stadsindustrins och nästan 3 % av hela 
tillverkningsindustrins sysselsättning. 

Kompetens 
Den mycket snabba tekniska utveckling
en under 1970-talet har medfört ändrade 
förutsättningar för den framtida indu
striella utveckingen och har därför också 
förändrat försvarsindustrins framtidsper
spektiv. Den tekniska utvecklingen har 
tillsammans med andra faktorer medfört 
en omfattande omstrukturering av indu
strin , vilket bl a yttrat sig i en stark spe
cialisering såväl nationellt som interna
tionellt. I konkurrensens och välfärdens 
tecken har det blivit nödvändigt för oss 
att förstärka förmågan att utveckla och 
införa nya tekniker. Därvid har försvars
industrin, som representerar en " spjut
spetsteknologi" blivit särskil t intressant. 

Försvarsindustrins teknologi har i 
många fall en utvecklingsbefrämjande 
inverkan på annan teknik och industri 
genom spridningseffekterna. Industrins 
kompetensprofil kan illustreras med ta
bell l. 

Tabellen redovisar teknikområden 
med snabb utveckling. Det har bedömts 
att denna utveckling sannolikt kommer 
att fortsätta några årtionden till. Vad 
produktionstekniken beträffar har vi 

''Försvarsindustri kommittens 
(DSI 1982:1) sid 51. 
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betänkande 

uppnått en god rationell produktion vid 
relativt korta serier , särskilt inom för
svarsindustrin. 

Utlandsberoendet -
internationaliseringen 

Som jag tidigare nämnde har den tek
niska utvecklingen medfört en stark 
specialisering inom landet men också in
ternationellt. Detta är ett utslag av tek
nisk-ekonomisk koncentration i syfte att 
göra ändå bättre lösningar till bättre 
ekonomi och för med sig ett ökat in
ternationellt samarbete länder emellan i 
handel och teknologi. Det innebär emel
lertid å andra sidan ett ökat beroende 
länder emellan , vilket i vissa situationer i 
och för sig kan försvåra självständig
hetssträvanden. t ex för oss att upprätt
hålla en alliansfri säkerhetspolitik. Jag 
återkommer senare till detta. 

l GATT-avtalet görs, när det gäller 
försvarsmateriel vissa undantag från re
geln om lika behandling av inhemska och 
utländska producenter. Detta innebär 
att vår förSvarsindustrie lla produktion är 
skyddad mot utländsk konkurrens i stör
re omfattning än annan produktion. Det 
betyder att vår egen efterfrågan av krigs
materiel till stor del bestämmer försvars
industrins omfattning, ekonomi och 
struktur. I en sådan grundsyn skiljer vi 
oss inte i princip från övriga länder, men 
det gäller dock för varje land att ha en 
stark försvarsindustri att falla tillbaka på 
om regeln skall gälla (jfr f ö bi ld 4). 
Många länder , främst bland u-länderna , 
saknar en egen försvarsindustri och mås
te därför tillgodose sina behov utifrån. 
Detta faktum är av a llvarlig natur , då 
dessa länder o lyckligt kan bindas upp till 
villkor som ställs av vapenförsörjande 
nation. Den totala årsproduktionen av 
krigsmateriel har av SIPRI för år 1980 

FORSVARSMATERIEL - PRODUKTION OCH LEVERANSER C1979/80) 
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Tabell J. Svensk teknisk kompetens inom tre huvudområden -exempel 
Ur IVA och KKrYA studie " teknik. industri och försvar inför 90-talet" 

Kom
petens Elektronik 

Över Digitalt telefonnät 
medel- Datorteknik, allmän 
god Styrning och reglering av 

processer 
Datoriserad kontorsteknik 
JR-teknik 
Radarteknik 

Medel- Programvaruproduktion 
god Kretstillverkning 

Under 
medel
god 
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satellitkommunikation 

Digitalt ljud 
Bildbehandling och fjärrana
lys 
Holografi 
Elektroniska och optroniska 
komponenter i storskalig till
verkning 
Superintegrerade kretsar 

Materialteknik 

Pulvermetallurgi 
Träteknik 
Mineralprocesser 
Skärande verktygsmaterial 
Stål 
Mineralull 
Metoder för fogning , skär
ning , ytbehandling 
Direkt- och smältreduktion 
av järnmalm 
Eldfasta material 
Aluminium 
Cement och betong 
Resursbesparing i materialin
dustrin 

Keramiska material 
Kompositmaterial 
Polymera material 

Supraledare 
Amorfa metaller och halvle
dare 

Energiteknik 

Högspänningsteknik 
Fjärrvärmeteknik 
Kokvattenreaktor er 
Pannor. turbiner , genera
torer 
Miljöteknik vid energiom
vandling och -användning 
Energieffektivitet i industrin 
Säkerhetssystem 
Spillvärmeutnyttjande 
Vindenergi 
Biomassa 
Förbränningsteknik 
Värmepumpar 

Energilagring 
Batterier, bränsleceller 
Fusionsenergi 
Kolanvändning 

Geotermisk energi 
solstödda uppvärmnings-
och kylsystem 
M HD-teknik 
Syntetiska bränslen 
Brid- och andra avancerade 
reaktorer 
El från sol 

beräknats till 120 miljarder dollar. Värl

dens samlade vapenexport motsvarar 
ungefär 17 % av denn a produktion '>. 

Merparten av vapenexporten är i all
mänhet materiel , som först utvecklats 
för den egna försvarsmakt e n och som le
vererats dit och därm ed prövats i större 
skala innan den exporterats. Ofta är det 
så att inhemska order är en förutsättning 
för exportframgångar varigenom även i 
detta avseende den militära produktio
ne n i grunden styrs av inhemsk efter
frågan (Robot 70 , ny bandvagn m fl 
svenska projekt som exporte ras kan ses 
som exempel på detta). Svensk försvars
industri ligger högt på ska la n " inhemsk 
anskaffning av militä r materiel " , vilket 
framgår av följ ande tabell som utvisar 
graden av inhemsk anskaffning av militär 
materiel i några västeuropeiska länder 
(procentuella andelar a v landets krigs
materielanskaffning som tas från egen 
försvarsindustri )'1: 

Frankrike 100 
Storbritannien 92 
Sverige 90 
Västtyskland 85 
Italien 75 
Nederländerna 65 
Schweiz 55 
Norge 25 
Belgien 15 

Vårt utlandsberoende avseende ma
teriel till det svenska försvaret bedöms 
emellertid också av i materielen in
gående utländska komponenter. Ta
bellvärdena ovan inkluderar dessa kom
ponenter. Enligt beräkningar som gjorts 
av FMV och bedömningen av vissa ut-

''SI PR! ärsbok 1980 samt krigsmaterielex
portkommissionens betänkande (SOU 
198 L :39) sid 36-38 
.li"Svensk försvarsindustri " (FOA rapport C 
10200- 145) sid 136. 

redningar uppgår de utländska insatsva
rornas värde i de produkter som för
svarsindustrin producerar till ungefär 20 
%. Totalt sett utgör alltså omkring 30 % 
av svenska försvarets materiel av ut
ländska produkter ( direktköp) eller 
komponenter. Detta får bedömas som 
en relativt låg siffra och anses som ett re
sultat av att vi har haft och har en god 
uppsättning av svenska försvarsindu
strier, främst de i bild 4 redovisade. Det 
väsentliga är att dessa industrier har en 
självständig egen utveckling , konstruk
tion och tillverkning av försvarsmateriel, 
eljest skulle den utländska andelen ha 
blivit mycket hög'1• 

Försvarsindustrin och 
ekonomin 
Försvarsindustrins direkta ekonomiska 
roll i det svenska näringslivet är i och för 
sig inte stor; knappt 2 % är dess andel av 
landets totala produktion . Försvarets 
materielanskaffning plus värdet av dess 
forsknings- och utvecklingsuppdrag upp
går till ungefär l % av BNP. Det vore 
emellertid felaktigt att härav dra den 
slutsatsen att försvarsindustrins roll är 
ointressant eller oväsentlig i ett större 
ekonomiskt sammanhang. Jag skall bely
sa några av dessa sammanhang och bör
jar med försvaret och militärekonomin. 

Militärekonomiska sammanhang 
Med bild 3 har jag visat hur försvarsan
slagens materieldel har utvecklats i för
hållande till några övriga i sammanhang
et intressanta ekonomiska faktorer. 
Drygt 1/3 av det militära försvarets bud-

'
1Curt Mileikowsky (Kungl Krigsveten

skapsakademien årsberättelse i avd IV 1983 -
KrYA tidskrift sid 355). 
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Eftersläpning mellan utgifter och effekt vid materielanskaffning 
(principbild) 

Utgift Effekt 

Beslut om 
utveckling 
(regeringen) 

Beslut om 
anskaffning 
(regeringen) 

K ä 11 a: "M i l i t ä r a F a k t a" 19 83-19 8 5 

.,.-- .......... 
/ *"' Effekt """"'•• 

l ··, 

', 
' 

Ar 1 5 
~ 
studler Utveckling 
Forskning 
TTEM 

~ PRODUKT I ON 
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Bild 5 

SERIEPRODUKTION, UTVECKLING, EXPORT OCH 
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II 

~tUTVECKLINGSUPPDRAG/EGEN FoU 
"'-. EXPORT 

ALTERNATIV PRODUKTION 

' ' ' ......., 

L_---------------------------------------------;> TID 

Bild 6 

IV 

get avser materiel, dvs central anskaff
ning, centralt underhåll samt forskning 
och utveckling. Det är alltså en stor del 
av försvarets ekonomiska resurser som 
kanaliseras till försvarsindustrin. Bilder
na 5 och 6 visar hur man i princip kan se 
på något av sambandet mellan försvars
industrin och militärekonomin. 

Bild 5 visar hur resurserna tidsmässigt 
betalas ut och i relation härtill vilken 
"eftersläpning" man har att räkna med i 
effekt vid krigsförbanden. Anskaffning 
av kvalificerade materielsystem är i all
mänhet en långvarig process. Krigsför
banden kan effektivt utnyttja materielen 
först i slutet av denna process då 
(serie)leveranser ägt rum . Huvuddelen 
av betalningarna till industrin är koncen
trerade till tiden efter studier och ut
veckling. 

Bild 6 visar- med referens till bild 5 -
försvarsindustrins produktion och de 
svackor som kan uppstå i produktionen 
mellan olika generationer av vapensy
stem. För att upprätthålla en hög och ut
vecklingsbar försvarsindustriell standard 
är det av betydelse att svackorna fylls ut , 
vilket kan ske antingen genom nya ut
vecklingsuppdrag, genom export eller 
genom alternativ produktion. Försvars
maktens utvecklingsuppdrag och före
tagens egna satsningar på forskning och 
utveckling är av största betydelse för att 
upprätthålla den önskvärda kontinuite
ten. Exporten är självfallet av vikt för att 
få ekonomiskt bra serier men ger också 
positiva effekter för handelsutbyte och 
arbetsmarknad. Problemen som diskute
rats ovan visar på nödvändigheten av att 
ha goda planerings- och uppföljnings
system för försvarets materielanskaff
ningar. Som komplement härtill fordras 
också planering för krigsproduktion. I 
första hand svarar ÖB och FMV för pla-

neringen och uppföl j n ingen inom för
svarsmakten, men det är av vikt att des
sa myndigheter i här aktuellt avseende 
stöttas av en stark samordning mellan 
försvars-, industri- och forskningspolitik. 

Samhällsekonomiska sammanhang 
Försvarsindustrin har givetvis betydelse 
för arbetsmarknaden som sådan, inte 
minst i dessa tider. Även genom expor
ten är försvarsindustrin som nämnts en 
positiv faktor för arbetsmarknaden och 
samhällsekonomin. Sysselsättnings
stimulansen som sådan får emellertid in
te vara ett primärt motiv för att bygga 
upp och vidmakthålla en försvarsindu
stri. 

Spin-off-effekter 
För samhällsekonomin och teknologin 
har försvarsindustrin indirekt betydelse 
genom de möjligheter den ger civil verk
samhet att dra nytta av forskning, ut
veckling, teknologi och produktions
metoder m m som används i produktio
nen av försvarsmateriel (spin-off-effek
ter). Denna nytta av försvarssatsningar 
sammanhänger ofta med närheten mel
lan civila och militära produktområden. 
Den närheten är mest påtaglig inom 
elektro-, varvs- och flygplanindustrier
na. Från företagens sida hävdas att för
svarsbeställningarna är av betydelse för 
den industriella utvecklingen just genom 
den teknikdrivande effekt som dessa har 
("spjutspetsteknologin"). Den militära 
tekniken genererar många kunskaper 
som ligger före- ibland långt före- civila 
teknikområden. 

Alternativ produktion 
Spin-off-effekterna utgör också en god 
grund för försvarsindustrins egna möjlig-
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heter till alternativ produktion , vi lket är 
värdefullt ur såväl ekonomisk som pro
duktiv synvinkel. 

Alternativ produktion eller en ökning 
av sådan är angeläget då försvarsindu
strins sysselsättning med produktion av 
försvarsmateriel för det svenska försva
ret bedömts komma att minska i fram
tiden även om den hittillsvarande ut
giftsvolymen för materiel och forskning
/utveckling kan bibehållas under hela 
80-talet . Trots en viss återhämtning i 
försvarets materielanskaffning under 
andra hälften av 70-talet har det emel
lertid visat sig att sysselsättningen för 
det svenska försvarets behov i försvars
industrin minskat under denna tid. 
Minskningarna kommer sannolikt att en 
dast delvis kunna kompenseras genom 
export av försvarsmaterieL Av ekono
miska, produktionsmässiga och kompo
tensmässiga skäl är det angeläget att mö
ta denna utveckling med alternativ pro
duktion inom försvarsindustrin . Ur för
svarets och landets synpunkt är detta 
viktigt för att vi skall kunna vidmakthål
la en basindustri som kan producera 
krigsmateriel inom rimliga ekonomiska 
ramar. Alternativ produktion bör alltså 
vara till gagn för oss att i ett kärvt mili
tärekonomiskt läge ändock kunna tillgo
dose de säkerhetspolitiska och försvars
politiska behoven av att upprätthålla en 
för försvaret angelägen industrikapaci
tet. Av produktionstekniska och mark
nadsmässiga skäl har det emellertid visat 
sig mycket svårt att skapa lämplig alter
nativ produktion vid de särpräglat rena 
försvarsindustrierna som t ex BOFORS 
och fiFV. De för deras industrier speciel
la marknadsförhållandeila och produk
tionsteknikerna gör en omställning till 
civil produktion och marknad svår. Des
sa problem har studerats ingående av 
bl a försvarsindustrikommitten (Ds I 

42 

1982: l) och flygindustridelegationen (D s 
I 1980:2). 

Exempel på försvarsindustrier där det 
är lättare att övergå till alternativ pro
duktion är sådana som har ett relativt 
brett produktsortiment eller redan tidi
gare blandad civil och militär produktion 
(t ex Saab och Ericsson-koncernen). 
Saab-Fairchildprojektet vid Saab-Scania 
är ett utomordent ligt gott exempel på 
hur man åstadkommit en civi l alternativ 
produktion baserad på erfarenheter och 
kompetens som förvärvats vid produk
tion av försvarsmaterieL 

Försvarsindustrin och 
säkerhetspolitiken 

Försvarsindustrins roll i 
säkerhetspolitiken 
Vår säkerhetspolitik syftande till al lians
frihet i fred och neutralitet i krig har vi 
sjä lva bestämt utgående från värderingar 
av oss själva och vår omvärld. Det är vi 
sjä lva som valt vår säkerhetspolitiska lin 
je därför att vi anser den bäst främja lan
dets möjligheter att stå utanför krig och 
andra allvarliga konflikter med bibehål 
len frihet och självständighet. 

Den säkerhetspolitik vi för har lång 
tradition . För att den skall kunna ge
nomföras krävs bl a att vår omvärld upp
fattar den som trovärdig. Det finns någ
ra särskilt viktiga grundfaktorer- "sym
bolvärden" - att flagga upp med för att 
visa att vi menar allvar med vår 
säkerhetspolitik:" 

- stabilitet i vår egen uppfattning om 
säkerhetspolitiken. 

- Totalförsvarstanken och dess för
ankring bland folket. 

' lJfr 197il års försvarskommille (SOU 
1979:42) sid l 07-108. 

- Förmåga att producera högkvalitativ 
försvarsmaterieL 

En gynnsam industriell utveck ling och 
en stark samhällsekonomi skapar för
troende för den deklarerade säker
hetspolitiken. Därför är också de forsk
nings- och industripolitiska åtgärder som 
syftar till att stärka den tekniskt-indu
striella kompetensen och skapa en kon
kurrenskraftig industri angelägen även 
från säkerhetspoliti sk synpunkt. Statens 
åtaganden till gagn för detta är dels de 
medel som slussas ut till industrin fr ån 
försvarsanslagen (har berörts i före
gående avsnitt), de ls de bidrag e ller sats
ningar som staten gör för forskning och 
utveckling. 1981/82 satsades 5 miljarder 
kronor för anskaffning av militär mate

riel vilket i storleksordning var lika stort 
som hela det statliga forskningsstödet. 
Enbart beloppens storlek talar för be
hovet av en - åtminstone idemässig -
samordning av dessa statliga satsningar. 

I syfte att klarlägga sambandet mellan 
Sveriges industripolitik och säkerhets
politik har en gemensam studie genom
förts av Ingenjörsvetenskapsakademien 
och Krigsvetenskapsakademien. Studien 
blev klar sommaren 1981 och avses nu 
följas upp. l studien ingick en delstudie 
som behandlade teknisk-industriell kom
petens och säkerhetspolitisk trovärdig
het. 

De båda akademiernas studie pekar 
på att den under de senare decennierna 
långsamma materiella förnyelsen inom 
försvaret fått naturliga återverkningar 
på industrin. Under 70-talet tecknades 
sålunda flera avtal mellan industriföre
tag om t ex samverkan i utvecklings
frågor och produktuppdelning . Denna 
utveckling fortsätter på 80-talet. Valet i 
upphandlingsfrågor står därför numera 
sällan mellan olika svenska företag , utan 

mellan upphandling i Sverige eller i ut
landet. 

För att berörda industriföretag skall 
kunna bibehålla ett acceptabelt kapaci
tetsutnyttjande tillsammans med kon
tinuitet i såväl kompetens- som produk
tionshänseende fordras en viss regel 
bundenhet i placeringen av utvecklings
uppdrag och upphandling av materiel. 
Detta har tidigare illustrerats med bild 
6. Genom minskad försvarsupphandling 
riskeras såväl utvecklingskompetensen 
samt - på något längre sikt - även pro
duktionskompetensen att helt försvinna. 
Om detta inträffar kan man inte återta 
förlusterna utan en mycket tids- och re
surskrävande uppbyggnadsprocess. Di
lemmat för långsiktsplanerarna när det 
"blåser snålt" är att man å ena sidan ris
kerar ett sådant bortfall medan man å 
andra sidan ser framför sig behov inom 
just dessa materielområden. 

Man kan diskutera olika åtgärder för 
att möta den här utvecklingen: generö
sare exportregler , förstärkt forsknings
stöd . åtgärder för att stimulera alterna
tiv produktion , ökat internationellt sam
arbete etc. 

Mot bakgrund av vad jag ovan redovi
sat inskränker jag mig emellertid till att 
understryka att försvarsindustrin för den 
svenska säkerhetspolitiken och dess tro
värdighet är en faktor av mycket stort 
värde. Försvarsindustrin är själv en del 
av försvaret. 

Svensk profil 
Svensk säkerhetspolitik blir inte trovär
dig om vi mister förmågan att producera 
vår egen försvarsmaterieL Genom den 
ökande internationella specialiseringen 
av högt tekniska produkter riskerar vi 
att bli alltmer beroende av utlandet, sär
skilt när det gäller kvalificerade kompo-
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nenter men också allmänt sett teknisk 
knowhow. Utlandsberoendet bör inte få 
öka. Den här utvecklingen är det dock 
svårt att komma ifrån särskilt för oss 
som liten nation. Den tvingar oss på gott 
och ont in i en byteshandel där vi måste 
ha något bra och intressant att bjuda på 
för att få något bra tillbaka. 

Hur kommer då den " svenska pro
filen" in i sammanhanget? Med "svensk 
profil" avses anpassningen av materie
len, även den som tas utifrån , till de för
utsättningar som gäller i Sverige. A v de 
faktorer som ställer specifika krav i detta 
avseende kan nämnas: terräng och topo
grafi , försvarssystem , underhålls- och 
bassystem , värnpliktssystem , klimat etc. 

Stormakternas materie l är anpassad 
till den hotbild och de terrängförhål
landen m m som råder i Centraleuropa 
och är specificerad därefter. Det skulle 
bli dyrt för dem att täcka in sig för den 
svenska stridsmiljön . Utländsk försvars
materiel och/eller komponenter kan 
utan att vi blir bundna till utlandet i sä
kerhetspolitiskt avseende användas i det 
svenska försvaret om detta utformas 
med "svensk profil " . Ett viktigt til
läggsvillkor i sammanhanget är att vi 
själva har kompetens för och sköter sys
temsammansättningen av våra 
materielsystem, oavsett om de innehål
ler svensk eller utländsk materiel. 

Svensk vapenexport 
Svensk vapenexport hänger naturligen 
ihop med kraven på att vidmakthålla 
teknisk-industriell kompetens inom för
svar~ndustrin och samtidigt göra pro
duktserierna mer ekonomiska. Detta har 
tidigare berörts. Ä ven säkerhetspolitiska 
och etiska perspektiv kommer in i bilden 
då svensk vapenexport diskuteras. 

Till en början kan man fråga sig om 
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det finns några gränser för den säker
hetspolitiska trovärdigheten som är rela
terade till vapenexport? Grundat på en
bart ekonomiska kriterier skulle svaret 
bli att exportera så mycket som möjligt. 
De säkerhetspolitiska kriterierna stakar 
emellertid ut tre gränser: 

l. Exportens länderinriktning får inte 
tolkas som avsteg från vår deklarera
de alliansfrihet: vi kan inte exporte
ra till ett land som är i öppen kon
flikt med något annat land. 

2. De bindningar som vapenexporten 
kan medföra (underhåll , reserv
delar, ammunition etc) måste be
gränsas tidsmässigt så att vi inte 
hamnar i oönskade situationer om 
det utrikespolitiska läget skulle för
ändras. 

3. Exportens volyms- och produktions
inriktning måste styras av att nöd
vändig industriell kompetens behö
ver säkerställas inom de områden 
där försvarets beställningar inte räc
ker till för erforderlig lönsamhet. 

Man har också att ta hänsyn till det 
etiska och moraliska perspektivet i va
penexporten: vi har ju påtagit oss rollen 
att verka för en på längre sikt fredligare 
värld. 

1979 års krigsmaterielexportkommitte 
(Sven Andersson) redovisade J 981 sitt 
uppdrag som innebar att göra en översyn 
av riktlinjerna för svensk krigsmateriel
export. Betänkandet resulterade i att vi 
fick en ny lag som reglerade exporten av 
krigsmateriel - i stort sett en li gt de 
gränsvärdena. Lagen förbjuder sålunda 
svensk export av krigsmateriel till land 
som är i väpnad konflikt med annat land 
e ller som är invecklat i en internationell 
konflikt som kan leda till väpnad kon
flikt eller som är inbegripet i inre väp
nade oroligheter eller som befaras an-

vända materielen för att undertrycka 
mänskliga rättigheter. 

I svensk debatt överdrivs ofta de etis
ka värderingsperspektiven i förhållande 
till de säkerhetspolitiska. Man förordar 
alltså alltför stor restriktivitet i fråga om 
vapenexport till nackdel för vidmakthål
landet av en tillräckligt bred kompetent 
svensk vapenindustri som stöd för neu
tralitetspol i tiken. 

Sammanfattning 
Det är mycket viktigt för den säker
hetspolitiska trovärdigheten att försvars
industrins engagemang fortlöpande upp
märksammas och utvecklas. Det gä ller 
såväl förmågan att i fred producera hög 
kvalitativ försvarsmateriel som att i kri
ser och krig stödja det militära försvaret 
med K-produktion , underhåll och repa
rationer. 

Försvarsindustrin och 
framtiden 
Möjligheterna att även i framtiden upp
rätthålla en tillräckligt stark försvarsin
dustri bottnar ytterst i vår ekonomiska 
styrka. Försvarsindustrins framtid och 
dess möjligheter att gå vidare och fylla 
sin uppgift i försvaret beror främst på de 
uppdrag industrin kommer att få av för
svaret. Försvarsekonomin har , som på
visats , stagnerat under 70-talet och är i 
dagarna av olika skäl (svag priskompen
sation, nedskärningar, hög dollarkurs 
m m) svagare än tidigare, ÖB har be
dömt att det med hänsyn till resurserna 
inom ramen för 1982 års försv arsbeslut 
blir svårare att fortsättningsvis upprätt
håll a försvarsindustrin med den bredd 
och den tekniska nivå som hittills varit 
möjlig. En minskande materiel anskaff
ning till försvarsmakten skapar svårighe-

ter att vidmakthålla de industriella re
surserna. 

Inför arbetet med totalförsvarspropo
sitionen 1982 (prop 1981/82:102) stude
rades frågorna avseende framtida svensk 
försvarsindustripolitik av en arbetsgrupp 
inom regeringskansliet med representan
ter från berörda departement. Ordfö
rande i gruppen var departementsrådet 
Peter Lagerblad, försvarsdepartemen
tet. 

I totalförsvarspropositionen behand
lades försvarsindustrin i ett särskilt av
snitt , vari föredraganden utvecklade syn
punkter och förslag avseende inriktning
en av försvarsindustrin för framtiden. 
Dessa kan rent allmänt sammanfattas 
enligt följande: 

- Erforderliga på företagsekonomiska 
grunder baserade strukturföränd
ringar inom svensk försvarsindustri 
måste avvägas mot industri-, syssel
sättningspolitiska och regionalpolitis
ka mål. 

- En prioritering av olika försvarsindu
strigrenar måste göras. De säker
hetspolitiska aspekterna av olika for
mer av licenstillverkning uppmärk
sammas särskilt. 

- För att en effektiv svensk försvarsin
dustri, som är internationellt kon
kurrenskraftig, skall vidmakthållas 
krävs på vissa områden samordning 
av försvarsindustrin i Sverige. 

- Ett ökat internationellt samarbete 
kan vara värdefullt då det går att för
ena med respektive länders säker
hetspolitiska ställningstaganden. 
Detta kan bl a medföra besparingar 
genom längre serier. 
Planeringen av försvarsmaktens ma
terielinköp får in te grundas på för
utsättningen att vi skall exportera 
vissa mängder krigsmateriel. Den 
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måste alltid utgå från våra egna be
hov. 

Beträffande inriktningen av de olika 
förSvarsindustriella sektorerna anförde 
föredraganden bl a följande: 

Flygindustrin måste ges ny inriktning 
även om JAS utvecklas och tillverkas 
i Sverige. Kostnaderna måste reduce
ras bl a genom ökat utlandssamarbe
te. Alternativ civil produktion bör 
kompensera bortfallet av den militä
ra produktionen. 

- Robotar: Det är ange läget att en 
kontinuerlig svensk utvecklings- och 
produktionskapacitet upprätthålls. 

Ubåtsindustrins möjligheter att ut
veckla och tillverka urbåtar bör bibe
hållas. 

- Planeringen av anskaffningen av 
övervattensfartyg innebär att en 
kontinuerlig produktion vid Karls
kronavarvet AB san nolikt kan upp
rätthållas under en längre tid. För 
varvsindustrin är det nödvändigt att 
underhållsresurser finns tillgängliga 
inom landet både i fred och i krig. 
Det är också önskvärt att det finns en 
utvecklings- och produktionskapaci
tet för militärt ändamål, som är kon
kurrenskraftig gentemot utlandet. 

Inom ammunitionsindustrin minskar 
efterfrågan relativt sett mot bak
grund av robotutvecklingen. För in
dustrigrenen kan stora omställnings
problem förutses under 1980-talet. 
Nödvändigt med samordn ing och 
strukturförändring. Krutproduktio
nen bör bibehållas inom rimliga kost
nåder. 

- För elektronikindustrin förutses ge
nom den vapentekniska utvecklingen 
och telekrigföringen ett ökat behov 
av försvarsmaterieL Kontinuitetspro-
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blemen inom industrigrenen är lät
tare än inom andra sektorer genom 
elektronikindustrins anknytning till 
civila produkter. Telekrigföringen 
gör det viktigt att elektronikindustrin 
även framdeles har hög kompetens 
och är konkurrenskraftig inom för
svarsom rådet. 

- Möjligheterna att variera kapacitet
sutn yttjandet inom industrigrenar 
kompetenta att producera eller mo
difiera stridsfordon är f n betydande. 
Önskvärd utvecklings- och produk
tionskapacitet, konkurrenskraftig 
gentemot utlandet, är möjlig att bi
behålla. 

Ovan redovisade riktlinjer m m har 
utformats i anslutning ti ll 1982 års för
svarsbeslu t. För tiden efter 1987 har re
geringen sommaren 1983 lämnat ÖB 
uppdrag att lämna underlag för bedöm
ning av en för försvaret önskvärd ut
veck ling av den svenska försvarsindu
strin t ex för vi lka vapensystem vi i för
sta hand bör bevara en industriell kom
petens. 

Beträffande FMV roll framhöll rege
ringskansliets arbetsgrupp att verket 
borde stärka sin kompetens att analysera 
den förSvarsindustriella situationen som 
grund för verkets anskaffning av för
svarsmaterial. Genom materielverkets 
omstrukturering till ny organisat ion -
Org 90 - har bättre förutsättningar ska
pats för att tillgodose detta krav. 

Vad gä ll er utiandssamarbetet har jag i 
denna årsberättelse redan sagt att detta 
blivit mer nödvändigt än tidigare genom 
utvecklingen mot ökad internationalise
ring och specificering i teknik och pro
duktion. Det är för oss som liten nation 
naturligtvis viktigt att kunna de lta i det 
internationella samarbetet, allt inom ra
men för vår säkerhetpolitik. En svårig-

het av specie ll natur som utveck lat sig 
därvidlag är den ökande protektionis
men både kommersiellt och tekniskt som 
i många avseenden kan vara hindrande 
för ett konstruktivt samarbete. 

Slutligen bör det understrykas att det 
är av vikt att försvarets satsnin gar på 
materiel samordnas i så tidigt skede som 
möjligt och att kastningar eller ompla
neringar undviks. Samordningen mellan 
försvars-, industri- och handelspolitiken 
bör förstärkas. 

Litteraturförteckning (källor) 

Utredningar 

1978 års försvarskommitte: Betänkande om 
svensk säkerhets- och försvarspolitik (SOU 
1979:42) sa mt slutbetänkande (DS F ö 198 1: l ) 

Regeringens proposition om säkerhets- och 
försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsat
ta utveck ling (p rop 198 1/82 : 102) 

ÖB programplan 82-87 

Flygi ndust rikommittens betänkande del l och 
2 (Os F ö 1978:8 resp 1979: l ) 

Flygindustridelegat ionens betänkande (Os l 
1980 :2) 

1979 års militära flygindustrikommittes prin
cipbetänkande (Os F ö 198 1 :2) 

1979 års krigsmaterielexportkommitte: 
Svensk krigsmaterielexport (SOU 198 1 :39) 

Försvarsindustrikommitten: Betänkande an
gående civil produktion i försvarsindustrin 
(Os l 1982:1) 

Departementets arbetsgrupp 1982-01-15 (La
ge rblad): Rapport avseende framtid a svensk 

försvarsindustripolitik 

Övriga swdier m m 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien och In
genjörsvetenskapsakademien: Teknik , indu
stri och försvar inför 90-talet (IV A - Med
delande 231) 

Avslutning 
"Det svenska stålet biter" har hittills 
varit en bra, rättvisande och väl för
ankrad paroll på vad svensk krigsmate
riel kan åstadkomma . För framtiden gäl
ler att materielen i konstruktion och an
vändning kräver mycket kvalificerad 
teknik för att i den stridsmiljö man kan 
förutse ge bra effekt. Den framtida pa
roll en bör därför vara: "Den svenska 
tekn iken biter" . 

Försvarets forsk ningsansta lt : Svensk försvars
industri (FOA rapport C 10200-M 5) 

Ove Lj ung: Anskaffning av försvarsmateriel 
(K Kr V A Handlingar och tidskrift nr 811968) 

Curt Mileikowsky: Vad betyder inhemsk för
svars industri för försvar och neutra litet~ 
(KKrVA handlingar och tidsk rift nr 6/83) 

Fil mag P O Ni lsson: Teknisk-industrie ll kom
petens och säkerhetspolitisk trovärdighet 
(KKrVA Handlingar och tidskrift nr 6/81) 

Tidskriften "Verkstäderna" : Verkstadsindu
strin och försvarsanslagen (sä rtryck april 1981 
av art ike lse ri e inför 1982 års försvarsbeslut) 

SIPRI Yearbook 1982 

statistisk årsbok 

Försvarsstatistik (FöD planerings- och bud
getsekreteriat) 

Militära fakta (Fst informationsavdelning) 

Samtal med: 

Generaldirektör Ove Ljung 
Generaldirektör Gunnar Nordbeck, ÖEF 
Konteramiral Carl Algernon, KMI 
Generalmajor Helge Gard , FMV 
Direktör Hans G Frisk, Karlskronavarvet AB 
Tekniske direktören Sven-Olof Hökborg , 
FMV 
Planeringsdirektör Rolf Magnusson , FMV 
Överstelöjtnant Lars Bjerde, försvarsattache 
Washington 
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FINNBODA 

finns mitt i Östersjön 
och ger snabb service. 

VI REPARERAR. 

VI BYGGER OM OCH BYGGER NYTT. 

VI HAR 5 DOCKOR OCH EN STAPEL. 

AB FINNBODA VARF 
Telefon: 08/44 08 20. Telex: 10416 

Box 11529 

100 61 STOCKHOLM 

Ledamoten 
KENT NORDSTRÖM 

Kent Nordström är kommendörkapten och 
har inom FMV-Robot och dess föregångare 
deltagit som huvudman i projektarbetet med 
robotsystem 15. Sedan hösten 1983 är han an
ställd vid Philips Elektronikindusrrier. 

Robotsystem 15. Kortfattad presentation och 
några reflexioner från utvecklingsarbetet 

Inledning 

Beställning av sjörobotsystem 15 (RBS 
15 M) skedde i juli 1979 då kontrakt 
tecknades mellan FÖRSVARETs MA
TERIEL VERK (FMV) och det nybilda
de företaget SAAB BOFORS MISSILE 
CORPORATION AB (SBMC) med 
SAAB-SCANIA AB som huvudleveran 
tör. Många intrikata överläggningar av
seende såväl robotsystemets tekniska ut
förande och utvecklingssäkerhet som 
dess kostnader ägde rum innan beställ
ningen kunde göras. 

RBS 15M är avsett som huvudbeväp
ning till robotbåtar av typ NORRKÖ
PING (R 131) men konstruktionen som 
sådan medger att systemet kan instal
leras på alla våra ytattack- och mm
fartyg. Beställningen omfattar 

- utvecklingsarbete 

- robotar med tillhörande robottuber 

- eldledningsutrustningar inklusive an-
passningar till övriga vapensystem 
ombord 

- testutrustningar 

- reservdelar 

- utbildning och dokumentation 

I beställningen ingick även s k optio
ner avseende dels felutfalls-prov med ro
botar och eldledningsutrustningar (s k 
MTBF-prov), dels anpassning och till
verkning av en flygvapenversion av ro-

botsystemet (RBS 15F). Optionerna har 
utlösts och såväl MTBF-prov som RBS 

15F har beställts. Vidare har komplet
terande beställningar av robotar och 
centralinstrumenteringar till kustkorvet
ter av typ STOCKHOLM skett. 

De operativa och taktiska kraven för 
robotsystemet har analyserats fram un
der en lång följd av år. Kraven har själv
klart sin grund i de operativa förhål 
landen som är speciella för oss. De kan 
sammanfattas på följande sätt 

- lång räckvidd 

- snabb reaktionsförmåga 

- enkelt handhavande 

- förmåga att verka under svåra tak-
tiska situationer och väderförhål
landen 

- förm åga att flyga över skärgårdster
räng 

- god verkan i alla typer av fartygsmål 

- minimalt behov av underhåll 

De specifika robottekniska kravställ
ningarna har succesivt tagits fram under 
1970-talet . Den studie- och forsknings
verksamhet, som bedrivits av såväl 
FMV , FOA som de centrala staberna 
torde i hög grad ha bidragit till att rele
vanta och förutseende tekniska krav 
kunnat ställas på robotsystemet. 

Utvecklingsarbetet, som startade 
1979 , har på grund av de kontraktsmäs-
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siga villkoren tvingats följa en mycket 
hårt pressad tidplan. Systemet skall vara 
operativt redan i mitten av 1980-talet. I 
internation ell jämförelse är utveck lings
och tillverkningstiderna utomordentligt 
korta. Den pressade tidpl anen har emel
lertid kunn at följas utan några egentlig 
problem. Bidragande härtill torde ha 
varit dels en från FMV sida stor restrik
tivitet mot att under utvecklinge ns gång 
införa sådana prestandahöjande änd
ringar relativt systemspecifikationen 
som alltid kommer fram under ett ut
vecklingsarbete och som innebär kost
nadsö kning och förseningsrisk , dels att 
den omfattande erfarenhets- och kun
skapsbank som byggts upp inom såväl in
dustrin som FMV under tidigare robot
projekt kunnat utnyttjats på ett effektivt 
sätt. 

Fartygssystemet 
Som framgår av bild l består robotsy
stemet, förutom av robotar med robot
tuber av 

- eldledningsutrustning innehållande 
datorenhet, operatörspanel, brygg
indikator och kraftförsörj ningsenhe
ter , 

- fördelningslåda, 

- erforderliga anpassningar till övriga 
vapensystem m m ombord , bl a logg , 
gyro och fartygskraft. 

Genom att eldledningsutrustningen är 
uppdelad i ett antal små enheter erhålls 
alternativa möj ligheter att installe ra den 
fartygsfasta delen av systemet. 

Det. interna dataflödet i robotsy
stemet sker digitalt med tvåtrådsför
bindelser, s k serielänkar. Kommunika
tionen med omvärlden sker både i digital 
och analog form beroende på typ av da
ta . Den digitala kommunikationen med 
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omvärlden innebär också att intressanta 
robotsystemuppgifter kan utnyttjas av 
stridsledningssystemet för t ex taktisk 
analys av olika skjutfalL 

Operatörspanelen är på R 131 place
rad i fartygets stridsledningscentraL 
Bryggindikatorn är sjä lvklart installerat 
på bryggan medan övrig fartygsfast ut
rustning har placerats i olika apparat
rum. 

All preparering inför robotskj utning 
sker på operatörspanelen. Handhavan
det är enkelt. Optimala kombinationer 
av parametersättningar väljs automa
tiskt av eldledningsutrustningen. Valet 
baseras på aktuell måldatainformation . [ 
normalfallet skall operatören således ba
ra bestämma insatsstorlek och avfy
ringstidpunkt . Operatörspanelens 
knappfält och inställningsorgan överens
stämmer principiellt med motsvarande 
paneler till andra moderna robot- och 
artillerieldledningar. Bild 2 visar upp
byggnaden av operatörspanelen. 

Bryggindikatorns uppgift är att förse 
manöverofficer och rorgängare med in
formation om 

- målläge relativt fartygets lång
sskeppsaxel och rekommendation be
träffande eget fartygs manöver , 

grad av manöverfrihet i det aktuella 
sk j utfallet , 

- klargöringsgrad för de enskilda ro
botarna ombord. 

Eldledningsberäkningar i form av ro
botbanor och "skjutfönster" hos skju
tande fartyg sker i datorenheten med 
måldata , väderdata och fartygsrörelser 
som grund. Inställningar till robotarna 
beräknas kontinuerligt. Aktuella prepa
reringar överförs till respektive robot via 
fördelningslådan straxt innan avfyring . 
Avfyringsordningen vidsalvskjutning be
stäms av eldledningsdatorn under hän-
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synstagande till fysisk last och skepps
tekniska balansvillkor. 

Eldledningsdatorn administrerar och 
genomför härutöver kontinuerlig test av 
robotsystemet , s k built-in-test (BIT). 

Robot och robottub 
Roboten förvaras både ombord och i för
råd i en vattentät, avfuktad robottub . 
Tuben är tillika utskjutningslavett. Ro
boten är upphängd diagonalt i tubens öv
re hörn . Den valda lösningen medger en 
utvändig placering av startraketmoto
rerna och att de bakre robotvingarna 
kan vikas in för att på så sätt nedbringa 
tubens tvärsnittsarea. Andra , från tek
niska synpunkt möjligen elegantare lös
ningar hade med tanke på den hårt pres
sade tidplanen knappast kunn at realise
ras. Lösningen kan därför sägas vara en 
rimlig kompromiss mellan å ena sidan 
önskemålet på liten tvärsnittsyta och å 
andra sidan kravet på tidig leverans. Tu
bens utseende och robotens placering i 
tuben framgår av bild 3. 

Tuben som sådan är av lättmeta ll med 
lastbärande delar av stål. r dess främre 
och bakre ändar finns öppningsbara luc
kor. Lucköppning initieras strax innan 
startraketmotorerna till åts starta . Luc
korna är försedda med pyrotekniska an
ordningar som medger snabb och säker 
öppning även i de fall tuben skulle vara 
belagd med is. 

Roboten har främre och bakre vingar 
ordnade i kryssform. De främre vingarna 
används för kurshållning . De bakre ving
arna , som har skevroder utnyttj as för 
styrning i roll- och tippled. Roboten in
del as i tre sektioner , se bild 4. 

främre sektion innehåll ande styrsy
stem och elektronik, 

- mellansektion med brä nsletank och 
stridsdel , 

- bakre sektion med turbojetmotor 
mm. 

Som framgår av bilden är roboten för
sedd med en särskild stjärtkon med fen
ställ. Dennas uppgift är att stabilisera 
roboten under den inledande friflykten 
efter att roboten lämnat tuben . Såväl 
stjärtkonen som startraketmotorerna se
pareras från ro boten sedan startfasen ge
nomförts . 

Turbojetmotorns kompressorhjul 
bringas till rotation under startfasen av 
den luft , som strömmar genom bakkrop
pens luftkanal. En sekund efter utskjut
ningen initieras motorstart på pyrotek
nisk väg. Maximal dragkraft uppnås ef
ter ett fåtal sekunder. startprincipen är 
unik för en fartygsbaserad sjörobot. 

Ett robotsystems operativa värde äri 
hög grad kopplat till egenskaper hos 
styrsystemet. I styrsystemet utgör mål
sökaren den väsentligaste enheten. RBS 
15 utgör inget undantag från denna re
gel. Målsökaren i RBS 15 är baserad på 
en avancerad hoppfrekvensradar . 

En inbyggd mikrodator övervakar sig
nalbehandling och lämnar via logikenhet 
och gyrosystem erforderliga styrsignaler 
till roboten. mikrodatorn borgar för att 
flexibilitet inför en ändring av hotbilden 
redan nu finns inbyggd i roboten. Vidare 
medger den mikroprocessorkontrollera
de målsökaren i kombination med en 
avancerad hoppfrekvensteknik avsevär
da fördelar i form av bl a 

- god resistens mot telestörning, 

- stor upptäcktsförm åga , 

- förbättrade styrprestanda , 

förbättrad klottereundertryckning , 

inbyggd funktionsövervakning . 

Avsökningsmönster och område kan 
väljas på ett optimalt sätt , automatiskt 
genom bestämda förval i eldlednings-
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MATTsUPPGIFTER 

LÄNGD 
DIAMETER 
SPÄNNVIDD 
VIKT UTAN SAM 
VIKT MED SAM 

MATTsUPPGIFTER 

LÄNGD 4.5 m 
BREDD 1.0 m 
HÖJD 1.0 m 
VIKT 750kg 

4.35 m 
0.5 m 
1.4 m 
59B kg 
770 kg 

Bild 3 

SKEVRDDER FOR STYRNING 
l ROLL- OCH TIPPLED 

KRYSSVINGA 

MOTOR 

sTARTRAKETMOTORER 
(SAM) 

Robotinstallation 

UPPHÄNGNINGSSKENA 

RODER FÖR 
KURSHALLNING 

STYRSYSTEM OCH 
ELEKTRONIK 

STRIDSDEL OCH 
BRÄNSLETANK 

Bild 4 

TURBOJETMOTOR STJÄRTKON 



Bild 5 

utrustningen eller av operatören. 
Höjdmätaren ger underlag för robot

styrning i höjdled. Mätaren genererar ett 
antal s k referensbanor med vars hjälp 
robotens nedtagning till olika flyghöjder 
och lägsta sluthöjd kontrolleras . 

Den principiella flygbanan i horisontal 
och vertikalled framgår av bild 5. På bil
den antyds robotens förmåga att under 
bestämd tid (sträcka) flyga över skär
gårdsterräng. Också möjligheten att 
skjuta mot mål som ligger skilt från sikt
linjen framgår. 

Flyghöjderna har valts dels på grund 
av cje militärgeografiska förhållanden 
som råder i våra skärgårdar, dels för att 
åstadkomma optimala spanings- och 
styrningsprestanda. I samband med mål
fångning bringas roboten ned på lägsta 
flyghöjd. 

56 

Robotsystemet har följande allmänna 
prestanda 

- räckvidd större än 70 km , 

- variabel flyghöjd , 

- hastighet större än M 0,8 , 
- initialgir efter startfasen större än 

± 90° i förhållande till tubriktning
en. 

Verifieringsprogram 
Ett tekniskt komplicerat projekt som 
RBS 15M kräver ett omfattande veri
fieringsprogram för att visa att olika 
krav innehålls. l projektet har verifiering 
genomförts på 
- apparatnivå med provning såväl på 

laboratorium som i fält. Apparater 
som exempelvis höjdmätare och mål
sökare har genomgått en omfattande 

utprovning i flygplan innan de utnytt
jats första gången vid provbotskjut
ningar. 

- systemnivå med provrobotar av olika 
ambitionsnivåer. Inledningsvis ge
nomfördes skjutning med s k attrap
per för verifiering av utskjutnings
förlopp och startfas. Allt eftersom ut
vecklingsarbetet framskidit har ro
botar med serielika apparater provats 
på både korta och långa skjutav
stånd. 

I verifieringsprogrammet har mate
matiska modeller , som i detalj beskriver 
ingående appraters och delsystems bete
ende flitigt utnyttjats. Olika modeller 
har slutligen länkats samman till en över
ordnad modell, som beskriver det komp
letta robotsystemet. Den praktiska 
provningen har därmed i stor utsträck
ning haft målsättningen att värdera de 
olika simuleringsmodellerna. 

Utnyttjande av simuleringsmodeller 
har dessutom inneburit att relativt få ro
botskjutningar behövt genomföras utan 
att för den skull avkall på verifierings
kraven behövt göras. Denna typ av veri
fiering är både säker och kostnadseffek
tiv och är möjlig i och med tillgång till 
datakraft. 

Resultaten från praktiska prov och 
modellverksamheten har succesivt åter
matats och tillsammans med specificera
de apparat- och systemkrav gett under
lag för toleranssättning av testutrust
ningar. 

För eldledningsutrustningen har mot
svarande verifiering skett. Omfattande 
provning av eldledningen och dess för
måga att kommunicera med övriga va
pensystem ombord har genomförts i oli
ka etapper. Provning av den elektriska 
miljön ombord har intagit en framträ
dande plats i denna verifiering. 

Provningen är avslutad och har gett 
mycket positiva resultat , som även kom
mer att kunna utnyttjas inom RBS 
15F-programmet. 

sekretess och säkerhetsskydd 
RBS 15M torde ha ett utomordentligt 
stort operativt värde under hela detta se
kel. Det var därför nödvändigt att i de
talj analysera olika egenskaper och de
finiera motsvarande underrättelsevärde i 
samband med att projektet startade. 
Den gjorda sekretessanalysen är san
nolikt djupare än i något annat svenskt 
robotsystem. Den har åstadkommits i 
samarbete mellan FMV säkerhets- och 
tekniska enheter. Analysen visar en
tydigt på vikten att information över 
operativa och tekniskt/taktiska egen
skaper - den svenska profilen - skyddas 
under systemts livstid. Spärrar i in
formationsflödet över dessa egenskaper 
har därför arrangerats i de avseenden 
där relevant skydd överhuvudtaget kan 
åstadkom mas. Viss information , som 
framkommer vid nödvändiga tekniska 
prov , kan till exempel ej skyddas alls -
åtminstone inte utan avsevärda ekono
miska och andra insatser. 

Ur sekretessanalysen har fortlöpande 
kunnat härledas viktiga krav på genom
förande av provning, tillverkning , ut
bildning m m. Analysen har också varit 
av stort värde vid det granskningsarbete 
som föregått SBMC insatser vad avser 
internationell marknadsföring. I och 
med att den svenska profilen i RBS 15 en 
gång är definierad föreligger inga tvek
samheter över vilken typ av information 
eller tekniska lösningar som får utnyttjas 
gentemot utländska potentiella köpare. 
Indirekt har sekretessanalysen således 
skapat möjligheter till försäljning på ut
landsmarknaden och därmed också för-
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utsättningar för en från säkerhets- och 
industripolitisk synpunkt angelägen 
jämn beläggning av industrins utveck
lings- och tillverkningsresurser. 

Exportansträngningarna från SBMC 
sida har hitintills krönts med en fram
gång i och med att finska sjöförsvaret 
köpt en anpassad version av RBS 15 till 
sina robotbåtar av HELSINKI-klass. 

Avslutning 

RBS 15-systemet har utan tvekan en 
flexibilitet inför framtiden . Inom nuva
rande robotskrov kan prestanda höjas 
ytterligare genom införande av exem
pelvis mer datakraft. Robotarna kan i 
framtiden ges möjlighet till varierande 
uppträdande och ytterligare förbättrad 
resistens mot olika typer av hot. Bränsle 
med högre specifik energi kan åstadkom
ma räckviddsökning. Konstruktiva in
satser på skrovet kan ytter ligare reduce
ra möjligheterna till upptäckt av ro

boten. En lista över tänkbara och möjli
ga förbättringar kan göras lång men det 
som utan tvekan ger påtaglig prestanda
höjande effekt framledes är införandet 
av ännu kraftfullare datorer i systemet. 

Flexibiliteten består också i möjlighe
ten att vidareutveckla systemet för and
ra applikationer som t ex 
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- kustrobot , vilken enkelt kan åstad
kommas då det som för närvarande i 
princip saknas är en mobil avskjut
ningsanordning , 

- spaningsrobot, 

- robot med annan nyttalast än en 
klassisk strid sdel , 

- robot anpassad för ubåt. 

En internationell jämförelse ger vid 
handen att det svenska RBS 15-systemet 
från prestandasynpunkt är väl i klass 

med , och i många avseenden till och med 
bättre , än motsvarande amerikanska 
Harpoon , franska Exocet MM40 och 
italienska Otomat. Utan tvekan har 
svensk industri åstadkommit en hög
klassig produkt. Detta har dessutom 
skett till en kostnad , som torde vara vä
sentligt lägre än om ett direktköp av nå
got av de utländska alternativen hade 
skett. Fördelen med en inhemsk leveran
tör har i detta avseende således varit på
taglig men även andra avsevärda för
delar har funnits. Speciellt har detta 
gällt våra möjligheter att åstadkomma 
dels ett bra system i vid bemärkelse, dels 
begränsad insyn för utländska intres
senter i våra speciella tekniskt-taktiska 
lösningar . 

ROSTFRITT 

Laholm Stål AB 
Box 60, 312 O 1 La ho lm 

Tel. 0430/113 90- Telex S-38125 

Specialfabrik för Rostfria 

komponenter och apparatur 

Rostfritt 
Gjutgods 
Ämnesrör 
Flänsar 
Holkflänsar 

Pre-fab. 
Rostfri apparatur 
Renovering 
( Maskiniego AB) 
Forsviks Bruk 
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Utveckling av sjöfartens framtida 
globala nöd- och säkerhetssystem 
(Future global maritime distress and 
safety system- FGMDSS) 

Representanter för samtliga nordiska 
staters sjöfarts- och teleadministrationer 
har sammanträtt 29 november - l de
cember 1983 hos televerket i Fartsa för 
att behandla frågor beträffande sjöfar
tens framtida globala nöd- och säker
hetssystem (FGMDSS). 

Nuvarande system är baserat på mor
se-telegrafi för fartyg med en brutto
dräktighet av minst 1.600 och telefoni 
för övriga fartyg . Det nuvarande sys
temet är vidare baserat på trafik från far
tyg till fartyg formellt utan förmedling 
via kustradiostationer. 

Det nya nöd- och säkerhetssystemet 
är baserat på satellitkommunikation och 
digitalt selektivt anrop genom alarme
ring och kommunikation via kustradio
stationer. 

Mötet leddes av sjösäkerhetsdirektör 

Per Eriksson. Mötets målsättning var: 

- nordisk enighet beträffande sjöfar
tens framtida globala nöd- och säker
hetssystem ; 

- fördelning av förberedelsearbetet för 
att undvika dubbelarbete; 

- vidtagande av gemensamma åtgärder 
under övergångsperioden inför in
förandet av det nya systemet. 

Mötet enades om gemensamma m
lagor till International Maritime Orga
nization (IMO) i en rad frågor. 

GENERATORAGGREGAT 
GENERATORER 
OMFORMARE 

Marin-Produkter AB 
Box 430 21 

100 72 STOCKHOLM 
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ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

Kalmar Hamn 
går på 

offensiven 
Ett omfattande investeringsprogram i ro-ro-läge, nya 

kranar och magasin ger ökade resurser. Vi kan 
erbjuda modern lasthanteringsteknik, stora magasin 

och upplagsytor och effektiv godsvård. 
Räkna med Terminal Kalmarsund i din 

transportplanering. 

Box 269,39123 Kalnw 
Telefon: 0480·15775 

Tillverkning och reparation 
av manometrar 
för sjöfart och industri 

AB Svenska Manometerfabriken 
Blå bodarna 1-9 116 45 Stockholm Tfn 03-40 25 94 
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S l: -Dan •c rs p-;clalister på lyft 
och surrning med starka smidiga 

lätta polyesterband 

BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 40 

UDD IV AllA 
~hamn HAMN 

Naturlig ekonomisk transportanknytning till det mellansvenska 
storindustriområdet Linje- och massgodshamn med modern 
och snabb godshantering Goda tekniska och administrativa 
resurser med stora erfarenheter i transportproblem av såväl tek
nisk som ekonomisk natur. 

e Telefon hamnchefen: 0522/ 14 7 70. 

.5" 1/1/E"LJIS"H 
ELEI<TROLI"--I< RB 

Box 566 

191 05 SOLLENTUNA 
Tel. 96 76 60 

M/A-COM COMPONENTS U.S.A. 

Microwave Associates ltd. England 

[){9 
KARLSHAMNS HAMN 
- den djupa hamnen 

- den lastvanl1ga hamnen 

den expanderande hamnen 

TRANSPORTCENTRUM med strateg iskt läg e och uppland under stark industriell 
expansion. 

NYEXPLOATERING av industr imark. ol jehamn sa mt bergrumsanläggning för fl y
tande bulkvaror. med väl skyddad hamn . 
VATTENDJUP vid kaj 8-14 meter. 
STILLERYDSHAMNEN - den nya uthamnen med ro ll/on/off för enhetslaster. 
140.000 ml upplagsyta med 21 .000 m2 magasin samt järnvägsspår. 2 st portal · 
kranar med vardera 35 tons lyftkapac1tet v1d 600 m kaj med 8 - 11 m vattendjup 
och utmärkta väg- och järnvägsförb indelser. 
SNABB OCH GOD SERVICE. fördelakt iga ta xor . 
LONSAM OCH LASTVANLIG HAMN för alla traf ikanter 

Vi representerar: 
SPERAY ELECTRONICS SYSTEMS 

SPERAY SYSTEM MANAGEMENT 

SPT COMMUNICATION 

MAGNAVOX MARINE SYSTEMS 

AG l 

MC LENNAN 

Gyrokompasser 
Radar 
Doppler Loggar 
Autopiloter 
Periskop 
ADF 

Simulatorer 

Integrerade kommunikationssystem 

Satellit-, Omega-, Lorannavigatorer 

Digitala magnetkompasser 

Nattkikare 

Ruskvädersgatan 8, 417 34 Göteborg, tfn 031-54 01 50, telex 20696 

63 



s~.---~ 
mar l n e BO> 2001, 261 02 LANDSKRONA 

aktiebolag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, t illverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrning) RAKETSTÄLL 

för lys- och remsraketer 

Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning- utlösningar 

Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 
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Hur man håller 
medsåhär 

Atlas Copco har utvecklat en ny metod att 
temporärt förstärka tak i bergstunnlar och 
gruvgångar. Snabbt, säkert och bill1gt. 

Iden är enkel. 
l ett borrhål för man in ett hopstukat 

stålrör med hjälp av ett specialverktyg. 
Sedan pressar man in en liten volym vatten 
under högt tryc k. Då utvidgar s1g röret som 
en ballong, formar sig efter ojämnheterna i 
borrhålet och fastnar där. Ett meterlångt rör 
kan bära 1 O ton berg och tar m: 'l d re än en 
m1nut att fästa. 

10 ton berg på plats 
mycket vatten. 

Den största fördelen är att förstärkningen är 
verksam från första stund. Med ordinära metoder, 
där bergbulten fästs med betong måste man 
vänta upp till ett dygn innan arbetet Ikring kan 
fortsätta. 

Swellex, som systemet kallas, är ett exempel på 
hur vi inom Atlas Copco gärna prövar okonventionella 
lösningar när vi utvecklar nya produkter. Att göra en 
bergbult Ihålig och fästa den med hjälp av vanligt vat
ten var det ingen som hade försökt tid igare 1 Men nu 
är metoden redan etablerad och b1drar till att öka såväl 
säkerheten som lönsamheten vid underjordsarbeten. 

10484 Slackholm . Tel. 08-7438000 



Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 
med MTU :s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, ut
veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor
tillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 
under en lång fram tid. 

m tu Motoren- und Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH 
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz 

:M:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25 


	Omslag 1
	Nr 1
	Omslag 1_0001

