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VÄLFYLLD 
BANKBOK GRATIS 

Om du läser vår Bankbok blir det lite 
enklare för dig att få pengama att räcka lite bättre. 

I den beskriver vi nämligen allt som vi kan 
göra för dig. Hämta en gratis. 

8) s-E-Banken 
Lite enklare, lite bättre 

Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 6/1984. Ordinarie sammanträde i Stockholm den l november 1984 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i FMV-M plenisal i närva ro av 29 ledamöter. 

2. Förrättades val av två styrelseledamöter och en supplean t vareft er styrelsen, med 
undantag för ordförande, har föl jande sammansättning 1984/85 : 

Vice ordförande Lennart Jedeur-Palmgren 

O rdinarie ledamöter Cay Holmberg 
Lars Norrseli (o mvald) 
Rolf Ö hma n (omvald) 
Nils Svahn 
Ulf Rubarth 

Suppleanter Karl Andersson 
Bengt Hertzberg (omvald) 

s ekreterare Per lnsulander 
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3. Förrättades val av två revisorer och två suppleanter: 

Revisorer 

revisorsuppleanter 

ledamoten Lars Werner (omvald) och 

ledamoten Gunnar-Bo Ericson (omvald) 

ledamoten Arne Gustafsson (omvald) och 

ledamoten Nils-Olof Tillberg (omvald) 

4. Förrättades val av valberedning: 

ledamoten Gösta Sundberg (sammankallande) (omvald) 

ledamoten Björn Berg (nyvald) 

ledamoten Fredrik Hille/son (nyvald) 

5. Fastställdes årsavgiften för 1985 till kr 35:-, inklusive prenumeration på Tidskrift i 

Sjöväsendet, s v s oförändrad. 

6. Fastställdes sammanträdesdagar för år 1984/85 enligt fö ljande: 

1984 December 05 
1985 Januari 14 

Februari 12 
Mars 07 
Apri l 15 
Oktober 01 
Oktober 31 
November 15 

December 10 

7. Förrättades val av hedersledamöter, vi lka upptogs i följande ordning: 

ledamoten Bengt Schuback 

ledamoten Bengt Rasin 

8. Förrättades val av sex ordinarie ledamöter , vilka upptogs i följande ordning: 

kommendörkapten Jan Stenberg 

kommendörkapten Göran Frisk 

kommendör, MingK Bo Lindkvist 

kommendörkapten Mats Lindemalm 

kctmmendörkapten, 
Med K 
överstelöjtnant 

Peter Herlitz 
Nils Eklund 

9. Förrättades inval av fyra korresponderande ledamöter. vilka upptogs i följand e 

ordning: 
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direktör 
civilekonom 
direktör 
direktör 

Göran Herslow 
Sten-ingvar Nilsson 
Ulf Johansson 
Sven Bidö 

Stockholm den 30 november 1984 

Per Insulander 

sekreterare 

Nr 7/1984. Högtidssammanträdet (213:e) i Karlskrona den 15 november 1984 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Traditionsenligt hölls högtidssammanträdets slutna del i Sällskapets bibliotek och 

den öppna delen i modellsalen i örlogshamnen. Sammanlagt deltog 40 ledamöter 

och ett stort antal inbjudna gäster. 

2. För arbetsåret 1984--85 valdes ledamoten Jan Enquist till ordförande. 

3. Nyvalda ledamöter infördes och hälsades välkomna. 

4. Verksamhetsberättelsen för Sällskapet och dess bibliotek föredrogs. 

5. Efter ajournering verkställdes utdelning av belöningar vilka överlämnades av ord-

föranden. ·· 

6. Ordföranden uppläste namnen på de ledamöter, som avlidit under arbetsåret: 

- hedersledamöterna Sven Haglund, Harald Qvistgaard och Mauritz Östberg , 

- ledamöterna Nils Skånberg, Roland Engdahl, Bengt Hedlund, Sune Tamm, 

Sven Hermelin, Sven Ljungberg, Magnus Schreiber, Wilhelm Hagwall, Curt 

Beskow och Gustaf Tham samt 

- korresponderande ledamöterna Hilding Eek (83 aug), Georg Hafström och 

Allan Lindeberg. 

Därefter föredrog ledamoten Norrself och sekreteraren minnesteckningar ?ver de 

bortgångna. De två senast avlidna, hedersledamöterna Qvistgaard och Ostberg , 

tas av tidsskäl upp vid nästa högtidssammanträde. 

7. Ledamoten Jan Prawitz höll ett anförande: " Marin rustningskontroll " . 
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8. Ordföranden, ledamoten Jan Enquist nedlade sin befattning med ett anförande 
avseende några för Sverige väsentliga säkerhetspolitiska aspekter. 

Stockholm den 12 december 1984 

Per Insulander 

s ekreterare 

Nr 111985. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 5 december 1984 
(Utdrag ur protokoll) 

Före sammanträdet invigdes filialbiblioteket i Kaste llet , Kastellholmen , under hög
tidliga former. Bland gästerna märktes professor Gunnar H oppe, ordförande i Knut 
och A lice Wallenbergs stifte lse , vilken ställt medel till förfogande för bibliotekets 
uppbyggnad. Invigningstal hölls av hedersledamoten Bengt Lundwall. 

l. Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler , Långa Raden 8, i närvaro av 
30 ledamöter. 

2. Valdes ledamoten Bertil Kristensson ti ll föredragande i vetenskapsgrenen " Stra
tegi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för år 1984-85. 

3. Diskuterades att förlägga 1985 års högtidssammanträde till Stockholm. Man be
slöt låta styrelsen avgöra. 

4. Det arbetsutskott , som styrelsen tillsatt för att granska stadgarna och inlämnade 
ändringsförslag, föredrog sin rapport. Denna gick i korthet ut på att det föreligger 
behov av viss aktualisering, modernisering och förenkling. Utskottet bedömde att 
ett förslag skulle kunna framläggas vid aprilsammanträdet detta år. Slutbehand
lin_g skulle kunna ske i december, varefter antaget försl ag underställs Rege ringen 
för fastställande . 

5. Ledamöten Göran Wallen föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
"Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart " betitlat " Operati
va övningar - några erfarenheter, problem och förslag" . 
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6. Korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund lämnade en kort redogörelse 
för den faktasamling rörande svenska örlogsfartyg- alltsedan ångans införande, 
som ingår i hans donation 1983 till Sällskapet. 

Stockholm den 25 januari 1985 

Per /nsulander 

sekreterare 

Nr 2/1985 . Ordinarie sammanträde i Göteborg den 14 januari 1985 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i barken "Vi king" , vid Lilla Bommen, i närvaro av 25 leda
möter och 17 inbjudna gäster. 

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamoten Stig H:son 
Ericson, ledamöterna Gösta Brigge och Stig Kassmyr avlidit. 

3. Valdes ledamoten Bengt Uggla till föredragande i vetenskapsgrenen " Handvapen , 
arti lleri - och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik'' för år 1985 . 

4. Ledamoten Göran Oljeqvist höll sitt inträdesanförande : "M ilitär högskoleut
bildning i USA - erfarenheter från Naval War College· ·. 

5. Ledamoten Olof Bergelin föredrog utkast ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
" Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektronteknik . Teleteknik" med titeln 
"Minröjningsfartyg - nuläge och utvecklingstendenser ''. 

Stockholm den 14 februari 1985 

Per Insulander 

sekreterare 
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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 sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets 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- och sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1985 skall senast den 2 september l 985 vara Sä llskapet till
handa under adress. 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 

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

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

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

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändasmål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete in
om områdena sjötaktik-även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och 
hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1985 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 2 september 1985. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska
pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet. 
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Kungl Örlogsmannasällskapets 
filialbibliotek 

Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82 
Öppet: måndagar och torsdagar mellan kl 10.00 och 12.00 under tiden 1 oktober 

t o m 30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221 /301 30. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över [(JO 000 bilder, 
systematiskt ordnade, lätta att finna. En del finns i Sällskapets lokaler i Kas
tellet, huvuddelen alltjämt hos donatorn, fd. stabsredaktören och ledamoten 
K-E Westerlund, adr Rosengårdsv 47, 186 00 Vallentuna, te! 0762-707 03. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar , reproduk
tioner av tavlor , kartor, bilder av personer m m, berörande mariner, både ut
ländska men framför allt svenska. Sänd dem i så fall till Westerlund eller t ex 
till Sällskapets sekreterare. 
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God jaktlycka, Landsort! 
Marinen har tagit ett helt nytt min
röjningssystem i bruk. Det ska göra 
det möjligt att hitta intelligenta 
minor och andra föremål som inte 
hör hemma i våra vatten med hjälp 
av ny teknik. 

Systemet kallas 9MJ 400 och har 
utvecklats av oss på Philips Elektra· 
nikindustrier i samarbete med Racal 
Simulators and Marine Systems Ltd 
i England. Det bygger på en konti
nuerlig övervakning och kartlägg
nmg av bottnarna under fredstid. 
När bottentopografin avsökts och 
registrerats i databanker kan man 
sedan se alla förändringar vid en 
förnyad avsökning. Till och med så 
små föremål som ölburkar kan upp
täckas. 

Systemet kan även kompletteras 
med optronisk eldledning för luft
försvar, till exempel Philips 9LV 100. 

HMS Landsort är det första i 
raden av sex nya minjaktfartyg för 
den svenska marinen som har ut
rustats med det nya systemet. Hon 
kommer att få ge sig in i hetluften 
från första stund. Vi på Philips Elek
tronikindustrier kan bara stämma in 
i kören av röster som höjs över hela 
landet: God jaktlycka, Landsort! 

Utnyttjas av rorgängaren vid manuell styrning 
under minjakt Fartygets läge presenteras i 
förhållande till det aktuella sökspåret. 

l \ 
\ 

stridsledningsindikator 
Visar en bild av det aktuella yt·, luft· och 
undervattensläget, vilket utgör underlag för 
takt1ska beslut 

t 
X-Y plotter 
Alla data under minjakten reg1streras på X-Y 
pluttern. Till exempel förflyttningen relativt 
sökplanen, det täckta sökområdet samt min· 
data som position, djup och typ av mina. 

l 
" --

Sjökortsbord 
På sjökortsbordet lägger man ut sökområden 
v1d minJakt och matar in navigeringsdata. 

• . ' ' 

~· 

:::.::;,"': :::: 
.::; .,..,. "''""""' --·~ '• ' ..... 
- .:-:w•= 

~ 
! 
~ 

" . ~ ; ' . . 

-
Navigeringsindikator 
P.r~senterar navigeringsinformation som po· 
s•t•on, kurs och fart samt fartygets läge i för
hållande till den utlagda navigeringsplanen. 

Optroniskt sikte 
Siktet ko~p_lettera_r 9MJ 400-systemet så att 
det bl1r mbjhgt att aven följa yt- och luftmål 

o~h styra pj_ä~er för yt- och luftmålsbekämp
nmg. MålfoiJmngen sker med hjälp av TV- eller 
!R-teknik. En laser mäter avståndet till målet. 

Hedersledamoten 
BENGT SCHUBACK 

Nya förutsättningar för en samlad marin insats 
i fred, kris och krig 

Chefens för marinen föredrag i Kungl Örlogsmannasiii/skapet den 12 fehm ari 1985. 

Det är en ä ra och glädje för mig att full

följa traditionen att som marinchef infö r 

Kungl Örlogsmannasällskapet ge syn

punkter på svenska försvaret och mari

nens roll i detta. 
Min företrädare summerade sina sex 

år som marinchef vid motsvarande sa m

manträde föregående år. Han gav då sin 

syn på förändringarna i vårt strategiska 

läge och belyste utvecklin ge n av mari

nens olika försvarssystem under sin pe

riod. Hans anförande kännetecknades av 

optimism vad gäller de marina vapensys

temens kvalitet. Hans oro gällde det allt 

för långvariga problemet om bristande 

antal enheter. Han uttalade bl a " Om 

marinens ekonomiska ram inte förstärks 

i kommande försvarsbeslut kan nästa 

steg bli att min efterträdare kan tvingas 

föresl å att helt lämna vissa områden 

utan marina förband i fred. Det rimmar 

illa med riskerna för överraskande anfall 

och snabba förändringar i det militärpo

litiska läget". 
Jag vill ta tillfället i akt att redovisa 

min syn på den marin som jag nu har an

svaret för. Men låt mig först uppehålla 

mig vid några av de nya förutsättningar 

som påverkar den miljö i vilken de mari

na stridskrafterna ska ll kunna verka. 

Ny militärpolitisk situation 

Det står klart för de flesta att Norden 

ändrats ga nska kraftigt . Den föränd

ringen har pågått under 60- men framför 

allt unde r 70-talet även om de t inte stod 

klart för den icke initi erade iak ttagaren 

förrän ett ant al högst påtagliga händel

ser inträffade under 80-talet på och i när

heten av svenskt territorium. 

Nästan varje svensk ä r nu medveten 

om vårt utsatta läge. Vi har också fått 

klart för oss vad det innebär att vara en 

liten stat i närheten av en supermakt. 

Sverige och Finland ligger i skärnings

linjen mell an två militära maktblock , 

NATO och WP , och mycket nära den 

ena supermakten . Omfattande militära 

övningar pågår regelbundet i det skandi 

naviska området. Förhandslagringen av 

militär materi el sker i Norge och även i 

viss mån i D an mark, därför att NATO 

bedömt att förstärkningar från den nord

amerikanska kontinenten snabbare än 

förr måste kunna sättas in med fu ll ef

fekt i det nordiska området i händelse av 

krig eller hot om det. 
Det kan i detta sammanhang inte ska

da att försöka se Sveriges läge från ut

kikspunkter i vår omvärld . Nordat lan

ten , Norska havet och Ishavet är vi tala 

områden för både WP och NATO. Skan

dinavien är strategiskt intressant , ty här 

finns stor baskapacitet både för fa rtyg 

och flyg . Oss omgivande militärpakte r 

vill behärska havet för att bl a kunn a 

har en strategisk situation som har för- skydda resp bekämpa kärnvapenbärande 
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ubåtar, som spelar en avgörande roll i 
terrorbalansen, d v s pakterna måste 
därför kunna utnyttja konventionella 
flyg- och sjöstridskrafter i området. 
NATO stridskrafter måste operera- får 
man anta - från Grönland, Is land , Stor
britannien , Danmark och Norge. Sovjet 
känner sig därmed inlåst. Vi skall kom
ma ihåg att Sovjetunionen är en inringad 
kontinentalmakt. 

En supermakt har - liksom alla andra 
nationer - alltid ett intresse att trygga 
sig gentemot omgivningen. För super
makterna är de militära styrkerelatio
nerna, och där inräknas också de mili
tärstrategiska positionerna av grundläg
gande betydelse för deras säkerhetspoli
tiska agerande. 

I Centraleuropa har det sedan en tid 
rått en militärstrategisk maktbalans , 
som dock ej får förväxlas med säker
hetspolitisk stab ilitet. Alla strävanden 
att nå fram till avtal på rustningsområdet 
m fl områden är starka uttryck för den 
oro, som många känner inför den säker
hetspolitiska situationen i Centraleuro
pa. 

I norra Europa har vi haft ett något 
annat förhållande. Vi har haft och har 
al ltj ämt en stabil militärpolitisk situa
tion. Supermakternas militära disposi
tioner ger dock ingen bild av balans. Sov
jetunionen är militärt helt dominerande i 
regionen. Successivt under 1970-talet 
har NATO, främst Norge, reagerat mot 
denna obalans. Olika åtgärder vidtas nu 
som jag tidigare nämnde för att motver
ka den rådande styrkeobalansen. 

Det är självklart att supermakterna 
har olika uppfattningar om de föränd
ringar, som nu sker i norra Europa. Båda 
oroas av motpartens åtgärder. Detta le
der till ökad aktivitet i området. Sverige 
som geografiskt utgör en betydande del 
av det kan inte undgå att påverkas av de 
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förändringar, som pågår i vår omgivning. 
Det förs ofta ett förenklat resone

mang i den strategiska debatten. Man 
pekar i och för sig helt riktigt på Kola
halvöns stora betydelse som basområde 
för bl a Sovjets kärnvapenbärande stra
tegiska ubåtar. Men därmed utgör norra 
Skandinavien icke militärt sett det enda 
eller ens mest konflikthotade området. 
Området kring Östersjöutloppen och 
därmed även vår svenska västkust är hö
geligen intressant för marin- och flyg
krigföring. Verksamheten kan förutses 
bli särskilt intensiv i krissituationer och i 
ett ev krigs inledningsskede. 

studerar man noga de militära lit
gångsdispositionerna av resp östs och 
västs mark- och flygstyrkor i Nordeuro
pa, finner man en mycket stark koncen
tration av dem till ÖsterSJÖns kustland 
och den oss närmaste delen av den euro
peiska kontinenten. I Östersjön befinner 
sig också en avsevärd del av Sovjets tota
la sjöstyrkor med tillhörande marinflyg 
och baser. Gränsen vid Östersjöns kust 
mellan Sovjetunionens maktsfär och 
N A TO ansluter sig direkt till det vik
tigaste militära området i Europa, till 
norra Tyskland. Östersjöutloppen kny
ter geografiskt samman konfliktområ
dena i Nordatlanten med detta kon
tinentala område. Slutsatsen blir att söd
ra Sveriges utsatta läge bör uppmärk
sammas betydligt mer än vad som vanli
gen sker i militärstrategiska analyser. 

Supermakternas agerande i fred utgår 
med stor sannolikhet från deras före
ställningar hur ett eventuellt krig i områ
det måste föras. Det finns därför anled
ning att försöka förstå hur supermakter
na kan se på en sådan situation, och vil
ka krav det ställer på oss. Kärnvapnen i 
Europa har en avhållande effekt på 
krigsrisken. Vi bör därför förbereda oss 
mer än hittills på att också möta hot och 

påtryckningar från både öst och väst, ef
te rsom svenskt territorium är strategiskt 
så intressant. Det har kanske ett be
gränsat egenvärde, men fruktan för att 
huvudmotståndaren kan få utnyttja det, 
måste säkerligen oroa och därför beak
tas i supermakternas överväganden. Så
dana strävanden at t påverka oss kan 
komma att utövas med militär styrka i 
bakgrunden. Själva kan vi lika litet som 
inför ett direkthot om krig föra en fram
gångsrik politik mot de nya mer raffine
rade hoten utan att ha en egen militär 
styrka i ryggen, d v s ett försvar som 
snabbt kan aktiveras. Förr var de militä
ra styrkeförhållandena mer svårbedöm
da än idag. E n övervärdering av den eg
na styrkan kunde fresta till att börja krig 
för att vinna väsentliga fördelar. Antalet 
exempel på det är många i modern hi
storisk tid. Idag erbjuder tekniken möj
ligheter att göra säkrare bedömningar. 
De militära styrkorna i världen över
vakas bl a med satelliter, signalspaning 
och avancerat spionage. Man kan till
spetsat påstå att kriget utkämpas på för
hand på papperet, i datamaskiner med 
underlag därutöver från rustnings
kontrollförhandlingar , debatter i tid
skrifter m m. Denna verksamhet riktar 
uppmärksamheten på motståndarens 
styrka och svaghet. Ä ven vi kan vara fö
remål för bedömningar i samband med 
främmande makts planläggningar. 

Om det svenska försvaret i en sådan 
granskning kommer till korta , kan om
världen lockas till att utnyttja uppenbara 
svagheter hos oss . Sverige blir då käns
ligt för olika grader av hot och påtryck
ningar, som kan bli svåra att hantera sär
skilt i samband med internationella kri
ser och i neutralitet. 

Det militära hotet 
Ä ven om jag nyss bedömde krigsrisken 
vara liten för Sverige- och jag förutsät
ter då ett alltjämt respektingivande 
svenskt försvar - så måste vi vara bered
da på att det värsta kan inträffa, nämli
gen ett militärt angrepp. I grunden för 
utformningen av det svenska försvaret 
måste ligga dess förm åga att avvärja en 
kust- och gränsinvasion. Det går inte att 
trovärdigt hävda neutraliteten, om man 
icke har den militära förmågan att värja 
landet. I fred och i kris krävs härutöver 
en ständig tillgång till stridskrafter med 
hög beredskap som kan förhindra kränk
ningar. 

De är här fråga om en balansering mel
lan två uppgifter. Detta kan tydligt ut
läsas i årets budgetproposition 84/85:100 
i de säkerhetspolitiska överväganden 
som där görs. Där konstateras bl a "Vårt 
land befinner sig inte längre i pereferin 
av stormakternas militärstrategiska in
tressekonflikter. Ett tecken härpå är de 
allvarliga kränkningar av svenskt ter
ritorium som ägt rum under de senaste 
åren. 

Respekten för vår säkerhetspolitiska 
linje kräver att vi redan i fredstid in
griper med största fasthet mot kränk
ningar av vårt territorium. Betydande 
resurser har anslagits för att påskynda en 
förstärkning av ubåtsskyddet. Vår för
måga att upptäcka och ingripa mot främ
mande ubåtar stärks nu efterhand. Det 
är vår skyldighet och bestämda föresats 
att med alla till buds stående medel häv
da Sveriges territoriella integritet. Re
geringen kommer inte att tveka att in
gripa mot den eller dem som kränker 
svenskt territorium. Målet är och förblir 
att förmå främmande makter att avstå 
från kränkningar". 

Stormakternas stridskrafter har för-
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ändrats och kan nu genomföra mer över
raskande angrepp än för en del å r seda n . 
Vi måste utgå från a tt stormakterna ut
nyttjar sina mest kvalificerade resurse r i 
de första anfa llsvågorna vid ett sådant 
angrepp. De svenska försvarskrafte rn a 
som får ta den första stöten måste därför 
kunn a mäta sig med stormakternas. Det 
innebär att de måste ha en sådan kvali 
tet , att de i de fl esta taktiska si tu at io ne r 
har en god chans till framgång. Det mås
te också finnas i största möjliga anta l. 
Uthå ll igheten behövs för att medge för
svaret i övrigt att mo bili sera och kraft
samla. 

Risken för öve rraskande anfall kräve r 
också en större rustningsgrad i fred av 
denna typ av stridskraft er. För flottans 
del har fredsrustningarna ökats avsevärt 
under senare år genom att värnp likti ga 
utbildas direkt på fartygen utan omgå ng 
via lando rga nisationen. Ku sta rtille ri ets 
förband ges högre beredskap ge no m 
bättre täckning året runt med välutbilda
de förb and. De ökade kravet på o mede l
bar stridsduglighet kan också kräva en 
längre gru ndutbildning på bekostnad av 
repet itionsutbi ldningen hos vissa av 
stridsförbanden. 

Dessa strids krafter måste också ha 
förmåga att verka med god effekt i det 
rena invasionsförsvaret , i neutra litets
vakte n och i det fredstida skydde t av vå
ra gränser. Det blir då särsk ilt värdefull a 
efte rsom dubbelanvändningen sjä lvfallet 
är lönsam . 

Positiva förändringar 
i de marina vapensystemen 
Intill 1970-talets början hade de flesta 
marina stridskrafterna i för hå ll ande till 
tänkbara angripare en god kvalitet. 
Övervattensstridsförband en hade om
vand lats från eskadrarna med kryssarna i 
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centrum till de effektiva jagarflottiljerna 
med en bla ndad sa mma nsättning av ja
ga re och torpedbåta r. E ldkraften byggde 
på sjörobot, e tt snabbskjutande arti ll e ri 
och to rpeder med stor räc kvidd. Sverige 
var också bland de först a nat ione r i värl
den med sjörobotar på fartyg. En ut
veckling som se na re fick av brytas . Det 
fasta kustartill e ri e t hade moderniserats 
vad gäll er det lätta re artill e ri e t, och en 
förnyelse av de viktigaste tunga batte
rierna med mod ernt arti lleri var på väg . 
Men den marina e konomin räc kte inte 
till att fölJa med i utvecklinge n på an
griparsidan vad gä llde bl a robotar. Un
der 70-talets senare del och början på 
80-talet var bristen på robotar med lång 
räckvidd mycket kännbar. Den fram
tvingade t o m e tt defensivt taktiskt 
uppträdande av ytattackförbanden. 

Det rörliga tunga kustartilleriet hade 
blivit omodernt och krävde en ersät tning 
som dock fick dröja av nämnda ekono
mi ska skäl. Ubåtsvapnet kunde bibehål
la en hög modernitet genom en successiv 
modernisering , me n antalet ubåtar redu
cerades till hälften på några få år. 

Som ny chef fö r marinen ka n jag med 
tillfredsstä llelse iaktta en del förhål
landen , som ger nya förutsättningar för 
militärbefälhavarna att operera med sjö
och kustartilleristridskrafter i samverkan 
med stridskrafter ur de andra försvars
grenarna. Jag vill gä rn a ta upp några 
exempel på system so m har fått en på
tagligt förändrad verkan. 

De 12 torpedbåtarn a av Norrkö
pingsklass har nu o mbestyckats till ro
botbåtar. Den nya beväpningen ger en 
he lt annan dimension åt ylattackfarty
ge ns effekt än tidigare. De har också fått 
en mycket avancerad e lektronik med bå
de aktiva och passiva sensorer för att 
bl a ge erforderl ig information om målen 
för sina robot 15 , som tillverkas av 

Robotbåtar i hårt väder. Närmast /-1 MS !-la/mslild. 

SAAB i gott samarbete med flera sven
ska industrier. Man kan med visst fog 

pas tå att dc "nya .. robotförbanden med 
sina vape n och effek ti va aktiva och pas
siva luftförsvarssystem i flera avseenden 
är starkare relativt sett än kryssar- och 
jagarförbanden var. 

Verkansmöjligheterna kan belysas 
med ett exempel från egentliga Öster
sjön. En division robotbittar täcker hela 
sjöterritoriet och större de len av vår 
ekonomiska zon med roboteld utan att 
fartygen behöver lämna kusten . Härmed 
skapas ett helt annat hot mot en a ngripa
re iin tidigare. 

Ett framtida exempel på möjligheter
na att koncentrera e ld är de tunga kust
robotförbande n. som ligger nära i marin
chefe ns planer. Med robot 15. samma 
robot som finn s ombord, kan eld från 
skyddade grupperingar avges utmed en 
lång kuststräcka. 

De nya förbanelen har framtagits i en 
snalt tilltagen ekonomi. Genom en en
\ eten satsning pa avancerad elektronik 
och langriickviddiga vapen - till en bör
jan pa ~tvrbara torpeder och nu på ro
botar - har de getts förmåga att kraft
samla eldkraft över stora ytor. 

Ny ledning 
Dc nya vapnens ökade riickvidcl och 
flexibla taktiska användning kräver en 
ny syn pa den marina fackmässiga led
ningen. Antalet system ii r som jag fram
hållit tidigare alltjämt få. Det är därför 
nödviincligt att de sätts in kraftsamlat 
och samordnat. Utvecklingen pa teletek
niska omritdet möjliggör en sådan sam
lad ledning över ett stort havs- och kust
område sa mti digt. De o lika stridsk raf
terna måste på platsen leelas av fackmiin 
d v s sjöofficerare och kustartillerioffi
cerare. Men på den lägre regionala nivån 
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maste koordinationen säkerställas ge
nom ledning av integrerade staber under 
C'll befäl. Arbete pågår f n i marinstaben 
pa att utforma en sådan lednngsorga
nisation för 90-talet . 

Bra men för få enheter! 
Marinens svaghet ligger just nu i två sek
torer. Den ena är vår bristande förmåga 
att komma till r~itta med unelervattens
verksamheten, som alltjämt pågår i våra 
vatten. Det iir ett resultat av ett med
vetet risktagande sedan 1961\, som suc
cessivt skapade ett tomrum i vår för
svarskedja. Den andra är att vi har för få 
stridskrafter. Marinen har m a o ett ··an
talsproblem'" som vi försöker kompense
ra på olika sätt. Bl a genom att de flesta 
förbanden utformas så. at t de kan klara 
flera olika typer av uppgifter. Alternati 
vanviindningen har återigen blivit allt
mer angelägen. när nya vapenbärare 

Minjaktfanyget Arho/ma. 
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konstrueras. Ett exempel är de båda 
kustkorvetterna av Stockholrnsklass som 
bär robotar. ett gott luftförsvar och 
ubt!tsjaktutrustning. Fartygstypen kan 
lösa förekommande uppgifter i fred, 
neutralitet och krig. 

Även de sex nya minjaktfartygen som 
byggts och byggs vid Karlskronavarvet 
får dubbla uppgifter. Självfallet min
sökning men också ubåtsjakt . främst i 
våra stora skärgårdsområden. 

Marinen innehåller således stridskraf
ter, som alla kan verka effektivt mot 
kustinvasion och därmed bidra till det 
samlade försvarets fredsbevarande ef
fekt. I botten ligger en allsidig förmåga 
att verka mot överskeppning. Eljest blir 
grunden i systemuppbyggnaden inte sär
skilt trovärdig . Nu pågår utfyllnader av 
det tornrum som nedläggningen av 
ubåtsjakten en gång skapade. Låt oss ej 
upprepa det misstaget. Hotet om våld 

uppträder inte längre bara i krig i vår 
omvärld. Det kan mer eller mindre dolt 
utvecklas redan i fredstid. Exemplen på 
det kan mångfaldigas. Försummas t ex 
förmågan att kunna svepa minor ex
poneras vi för andra hot. T o m terror
hot genom minering av hamnar och far
leeler är ingen orimlighet i dessa tider. 
De marina systemen är på något undan
tag när lika användbara i fred, kriser och 
krig. Dubbelanvändningen är som tidi
gare nämnts lönsam l 

Ubåtsskydd 
De åtgärder som all tsedan UTÖ-inciden
ten 1980 successivt har vidtagits för att 
återigen bygga upp vårt ubåtsskydd har 
självfallet kostat och kommer att kosta 
mycket. Uppbyggnaden åstadkoms ge
nom stora omplaneringar inom marinens 
tidigare planer men också till viss del ge
nom särskilda tillskott från statsmakter
na och omfördelning av medel från andra 
delar av försvaret. 

Omfördelningen inom marinens eko
nomiska ram får naturligtvis på sikt ne
gativa effekter. Repetitionsutbildningen 
har måst begränsas rätt kraftigt uneler de 
närmaste åren. Anskaffning av annan 
viktig materiel än för ubåtsskydd skjuts 
på framtiden. På så sätt sjunker moder
niteten inom flera komponenter av vårt 
sjöförsvar. Förhållandet måste noga 
uppmärksammas inför 1987 års försvars
beslut. 

Vad ger då på ubåtsskyddet nu satsade 
medel? l ett första steg höjs kvaliteten 
på befintliga förband och på de förband 
som ändå skulle förnyas. Det ger endast 
begränsade styrkor att sättas in i två om
råden samtidigt under relativt kort tid . 
En stor del av kusten blir obevakad. 
Kvantiteten måste tillgodoses i 1987 års 
försvarsbeslut. 

Utbildade människor krävs också för 

att få effekt av den nya materielen. Be
roende på att ubåtsjakten nedprioritera
des under så _många år. var det egentli
gen bara helikopterbesättningarna som 
hade kvar erfarenhet i denna svåra 
konst. Forskning och försök hade också 
avbrutits. eftersom det inte fanns några 
avnämare. Dessa förhållanden medför 
också att det tar tid att nå full effekt, 
trots att vi arbetar intensivt på alla fron
ter för att komma till rätta med pro
blemet. 

Nu tror kanske flera att satsningen på 
ubåtsskyddsoperationer är någonting . 
som vi tvingats till i fredstid och möjligen 
även i neutralitet. Att hotet icke är det
samma uneler krigsförhållanclena. att 
dessa små operationer med så stora po
litiska konsekvenser inte kornmer att 
äga rum i samband med krigsutbrott el
ler under krig. Det är i så fall ett rent 
önsketänk ande. 

Undervattensangrepp insatta i god tid 
kan eliminera våra försvarsanläggningar 
vid kusten. om hotet inte kan mötas med 
adekvata medel på stor bredd. Ubåts
skyddet är en funktion som är väsentlig 
även under krigsförhållanden. 

Det betyder att satsningen nu i freds
tid på ubåtsskydd kan utnyttjas till fullo i 
ett försvar mot överskeppning, ett för
svar mot invasion. 

Den regionala fördelningen 
Jag har gett en positiv bedömning av 
marinens kvalitativa effekt med unelan
tag av det som rör ubåtsskyddet. De 
operativa cheferna ställer krav på tilldel
ning av marina förband. Nu lämnas stora 
delar av kusten utan ett tillräckligt ma
rint försvar. Detta svarar inte mot den 
ändrade säkerhetspolitiska bilden. 

Bristen på kvalificerade enheter är 
svår att åtgärda inom innevarande eko
nomiska ramar för marinen. Det är svårt 
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att allsidigt mö ta omfattande amfibie
företag i mer än ett kustavsnitt sam
tidigt , även om de fåta liga förband en på 
andra platse r sätts in i nära samverkan 
med andra stridskrafte r. 

Trots de långa kuststräckorna och 
svårighete rn a at t i krigstid passera Öre
sund krävs det inte längre fullt lika 
många enheter som förr för att skapa be
tyd li gt bättre marin effekt att sätt a in 
tillsammans med flygstridskrafter i dessa 
försumm ade havso mråden. Snabbt rörli
ga förband med robotbåtar och om
grupperingsbara , svårupptäckta tunga 
kustrobotförband ändrar förutsättning
arn a något och förbättrar förstärknings
möjlighetern a i t ex Västerhavet och på 
Norrlandskusten . Det kan då ske för en 
rimlig tilläggskostnad - en utökning av 
serierna - utan att den egentliga Öster
sjökusten blottställs. Jag vill än en gång 
betona, att marinens planer idag icke 
kan inrymma en ökning av det något be
gränsade behovet. sekundära områden 
kan endast ges svagt marint försvar. 

Ubåtsskyddet kan f n i fred icke byg
gas upp effektivt mer än i ett kustområ
de , vilket är en betydande svaghet, ef
te rsom hotet enligt erfarenheterna kan 
uppstå mot flera områden samtidigt. 
Det är sjä lvklart att man därmed inte 
kan uppn å en fullt tillfredsstä llande av
hållande effekt. De ubåtsskyddsstyrkor 
som nu sät ts upp i en första etapp bör i 
fredstid utfo rm as så , att de räcker till för 
att uppträda på minst två ställen inom 
ege ntliga Östersjön samtidigt. Därefte r 
måste kapacitet skapas att avdela ubåts
skydcjsförband till övriga havsområde n. 

Slutord 
Jag anser sammanfattningsvis att de 
marina stridskrafterna har att verka un
de r några viktiga nya förutsättningar. 
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De uppgifte r de skall lösa inom det mili
tära försv arets samlade styrka ha r san
nerli gen inte minskat. 

Vi kan inte göra så mycket åt att ändra 
vå rt militärpoliti ska läge, men vi kan se 
till at t försva ret i sin he lhet är uppbyggt 
för det. 

Verksamheten i vårt närområde visar 
på att vi mås te öka vå r militära närvaro 
på vårt territorium i de mer utsatta kust
områden a . Den vapentekniska utveck
linge n ökar hotet mot oss, men vi själva 
kan också nyttiggöra oss den på det sätt 
som jag exemplifierat. Det är möjligt att 
upprätth ålla kvaliteten även i fo rtsätt
ningen . De fåtaliga stridskrafterna kom
mer att kunna utnyttj as bättre genom en 
effektivare och mer modern lednings
organisation. 

Viljan att lösa uppgiftern a i fred såväl 
som i neutralitet och krig är hög i en för
sta etapp. Praktiskt taget alla marina 
förband och vapen kan verka i hel a ska
lan av tänkbara konventionella hot mot 
våra kuste r. D et är dock otillfredsstäl
lande att veta att stora kuststräckor i ut
gån gs läget måste lämnas mer eller mind
re utan moderna marina förband . 

En utökning av de nytillkommande se
rierna av vapenbärare blir än mer ekono
misk nu än tidigare . Det gamla kravet på 
ett stort antal enheter kan visserligen 
prutas på , eftersom de nya vapnens stora 
räckvidder delvis kompense rar bristen 
på fartyg och spä rrförband . Men gapet 
är ändå så stort att något måste göras åt 
det sjunkande antalet stridskrafter. Min 
företrädares farhågor som jag inled
ningsvis refererade får ej bli besannade . 

Ericsson 
i försvarets·tjänst 

Ericsson Radio Systems har fullstän
digt kunnande inom områdena sensor
system, kommunikation, ledningscen
traler och flygelektronik. 
stora satsningar på ett område ger 
tekniska landvinningar på ett annat. 
Därför kan vi satsa stort. Till godo för 
den som behöver hela system. Men 
också för den som vill lägga pusslet 
själv. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB 
FÖRSVARSPRODUKTER 
16380 STOCKHOLM 
TEL: 08-757 00 00, TELEX: 135 45 
BOX 1001, 43126 MÖLNDAL 
TEL: 031 -67 10 00, TELEX: 209 05 

ERICSSON ;i5 

J ~ 
$ 
m 



Scania-diesla i Marinens Fartyg 

Sju gånger Scania i 
Minfartyg. 
Fyra Scania DSI14 för framdrivning. 
Två Scania DSI11 i hjälpaggregat 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet 

Ubåt av Näcken-typ. 
En Scania DS 11 driver fartygets hjälp
aggregat. 

. Scania i de nya Robotfartygen. 
Två 114 i hjälpaggregaten. 
En 11 i hamnaggregatet 

Ledamoten 
BJÖRN BERG 

Bjöm Berg är marindirck/ör och clwf fiir 
ubå1sbvrån vid FMV-MARJNMA TER! FL. 
Han var dessförinnan chef .fiir ma.1kinln-ran 
vid samma hu\'lldln'defning. 

Maskinteknisk utveckling av särskild betydelse för 
våra marina enheter 
Årsbenil/e/se inom velenskapsgrenen "Krigs/ilrt\'gs konslmklion. 11/llskin- oc/1 eicldml<'f..lllk. 
leieleknik." för år 1982183 

Årsberättelsen har begränsats till att re
dovisa några av de teknikområden som 
har stor betydelse för utformningen av 
pågående och framtida projekt. 

Ett skäl till valet av " smalt" ämnes
område är att ledamöterna N Swahn och 
J Onnermark förtjänstfullt redovisat ex
poseer över utvecklingstendenser för Uit
ta ylattacksenheter (T!S nr 311982) resp 
ubåtar (TrS nr l/1981). 

Prestandastyrda egenskaper 
I den dialog mellan programmynd ighet 
(CM) och produktionsmyndighet (FMY) 
som sker vid studier och förprojektering 
av nya fartygssystem framstår följande 
plattformsparametrar som speciellt be
tydelsefu Ila. 
- högsta fart 
- högsta kontinuerliga fart 
- aktionsradie och aktionstid(uthållig-

het) 
- manöverförmåga 
- bränselekonomi vid fredsmässigt ut-

nyttjande 
- djupgående (i vissa fall) 
- flexibel maskineriuppbyggnad (för all-

round utnyttjande) 
- buller- magnetikegenskaper. 

Utöver dessa tillkommer vissa generel
la krav 
- god underhållningsmässighet 
- rimlig anskaffningskostnad och LSC 

- god driftsäkerhet (ink! goda redun
dansmöj ligheter). 
Störst påverkan pa de förstniimnda 

egenskaperna har (förutom skrovform 
och deplacement) val av framdrivnings
maskineri (eg. encrgileverantör) och 
propulsarer. 

Viktiga teknikområden att beakta 
härvid illustreras av bild l. 

Dieselmotorer 
A v väsentlig betydelse för val av diesel
motorer för marinens fartyg är. förutom 
effekten och varvtalet. ett högt effekt/ 
viktförhållande. en flack bränsleförbruk
ningskurva . goda egenskaper även vid 
låg belastning och lämplighet ur under
hållssynpunkt. 

Flertalet av dessa egenskaper pa
verkas av graden av övcrladdning. 

Eftersom effekten direkt beror av hur 
mycket bränsle man förbränner. och d ä 
man med en given cylindervolym endast 
kan suga in en viss volym luft. har olika 
konstgrepp utnyttjats för att tillföra 
större luftmängd än vad motorn själv 
kan suga in. 

Olika mekaniskt drivna kompressorer 
har idag i hög grad ersatts av avgasdrivna 
turbokompressorer . som med modern 
teknik har blivit en högst effektiv och 
tillförlitlig komponent. 

Strävan är hela tiden att öka motor-
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ernas effekt per cylindervo lym. Så sker 

genom att tillföra cylindrarna mer bräns

le och luft av högre densitet . Turbo

kompressorer är härvid komponenter 

som höjer trycket på laddluften . Ut

vecklingen av dessa går, av ekonomiska 

och utrymmesmässiga skä l, mot små 

snabbgående enheter. På flera motor

fabrikat har man för den fortsa tta ut

vecklingen tvingats att antingen utveckla 

kompressorer för överljudsfa rt e ll er välja 

flerstegskompression. Det se nare alte r

nativet finns idag i praktisk drift på far

tygsmotorer. 
Som en följd av det högre laddnings

trycket har man måst sä nka motorns 

kompressionsförhållande, så att inte de 

termiska belastningarna i cylindra r och 

avgassystem blir skad ligt stora. 

Motorer med dessa höga laddnings

tryck och låga kompressionssteg blir svå

ra att starta , svåra att få att gå jämnt vid 
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låga varvtal och får dålig verkningsgrad 

vid låg las t. På MTU senaste motorer 

har dessa problem lösts, så att vid start, 

tomgång och ev även vid låg last kopplas 

hälften av cylindrarna ur (inget bränsle) , 

medförande större belastning på aktiva 

cylindrar. 
E n turbokompressor av given storlek 

och form arbetar gemensamt och med 

god verkningsgrad inom ett begränsat ef

fekt /varvtalsområde. Utanför detta om

råde, vanligtvis vid de llast , blir verk

ningsgraden ofta låg, medförande hög 

bränsleförbrukning. Detta ka n på vissa 

motorer kompenseras av att full astbe

hovet av laddluft delats på fl era komp

ressorer, vilka arbetar parallel lt . Vid 

de llast arbetar endast det anta l komp

ressorer som ger bäst ekonomi. Vid tom

gång är alla utom en kompressor urkopp

lade. Anordningen kallas "kaskadkopp

ling" och medför , att för varje lastal ter-

nativ arbetar motorn med god ve rk

ningsgrad. 
En annan metod att åstadkomma 

överladdning är med hjälp av COMP

REX som har utvecklats av bl a Brown 

Boveri . Metoden bygger på att en cylin

der indelad i längsgående kanaler roterar 

i takt med motorn. Avgasernas tryck

pulser utnyttjas därvid för att sätta fart 

på insugningsluften till motorn. (Bi ld 2.) 

Konstruktion en är förh ållandevis dyr 

och oprövad i praktisk drift. men verk

ningsgraden bör bli bättre över effekt

registret och responsen vid effektändring 

bättre. 
Ytterligare ett sätt att öka effekten 

utan att öka förbränningstrycket är att 

minska kompressionen för att kunna öka 

lacldtryckförhållandet. Därvid kan man 

mångdubbla effektuttaget utan att över

skri da motorns hållfasthetsegenskaper. 

För att en sådan höguppladdad. låg-

1 ~ 
t--:::-
r--.: 

:--...: 

o 

LUrT .--

HÖG T TRYCK 7 

·-
t::: 
----· ' "-.. 

LUFT -
LAGT TRYCK 

~ 
t':::. 

komprimerad motor skall kunna startas 

har på en fransk motor insatts en separat 

brännkammare vilken ger avgaserna di

rekt ti ll turbokompressorn . Denna 

brännkammare arbetar sedan parallellt 

med motorn när denna startat och ger 

avgaser till turbon. På så sätt e rh ålls tur

bouppladdning ·redan vid start och även 

på låg last. För styrning av detta något 

komplicerade avgassystem används ett 

reglersystem som i den franska motorn 

benämns "Hyperbarsystemet" . Det är 

provat på en fransk st ridsvagnsmotor , 

varvid effektuttaget per cylinder blivit ca 

tre ggr motsvarande uttag vid oladelad 

motor. Mycket snabb respo ns för pådrag 

erhåll s dessutom. eftersom brännkam

maren lämpligen vid tomgång utnyttjas 

till att hålla turbon på ett högt varvtal. 

Så extrema effektuttag sker naturligtvis 

på bekostnad av livslängel och bränsle

förbrukning . 

~ 
::::: 

~ AVGAS 

--- HöGT TRYCK 

;s 
.:::::: 
~ -

AVGAS 

·-.... -LAGT TRYCK 

+ LUFT 

~ 
::::-l 

COMPREX FUNK T !ON 

Bild 2. 
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Vid konstruktion av moderna hög
belastade motorer lägger man ner allt
mer arbete på att minska på underhå ll s
behovet . Ticlen mellan större översyner 
ökas successivt. Dessutom försöke r man 
att göra motorerna alltmer servicevä nli
ga genom att införa någon form av mo
dulsystem med lätt utbytbara kompo
nenter. 

Dieselmotorn har således trots att den 
är en mycket garnmal konstruktion, 
mycket god potential för vidareutveck
ling. Dock sker utvecklingen, på grund 
av de stora kostnaderna, i små steg. 
Ökningen av uttagbar effekt per vikten
het bedöms till 15-20 % inom kom
mande 10-års period. 

Gasturbiner 
På marknaden förekommande gastur
biner i storleksordningen 5 000 k W, vil
ken visat sig vara lämplig storlek för 
framdrift av svenska marinens fartyg, är 
relativt få . 

Dessa turbiner användes främst indu
striellt för kompressor- och ge nera
tordrift men i marinversion även 
- för framdrift av små yrattackenheter 
- i e lverk pa större örlogsmarina en he-

ter 
- för elproduktion (gasclrivna) på o lj e

borrplattformar 
- i vissa fall som helikoptermotor. 

Vid utveck lingen av helt nya gastur
biner styrs denna i stor utsträckning av 
behovet för det militära flyget. 

Hiirvid nyutvecklas i första hand en 
kärnmotor ( core engine) bestående av 
hög!Iycksrotor och brännkammare. Ut
ifrån denna kärnmotor kan sedan motor
er utvecklas med specifika egenskaper 
för aktuell applikation . 

Starka motiv för utveckling av befint
liga "grunclmotorer' är 
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- högre effek tut tag (bättre effekt/vikt
förhål lande) 

- lägre d riftskos tn ader (sträva n är att 
komma ner mot samma bränsleför
brukning/kW som diese lmotorn). 
Högre ejfekr erhå lls ge no m att öka 

turbininloppste mpe raturen (TIT). Här
vid erhå lles äve n lägre bränsleförbruk
ning och min dre motorstorlek. För att 
kunna öka TIT måste även totaltryckför
hållandet ökas . Detta ske r ant ingen ge
no m att öka anta le t ko mp ressors teg el
ler at t förbättra geo metrin fö r att få 
bättre aerodynami sk utformning per 
kornpressorsteg . Om antalet ko mpres
sorsteg ökas begrä nsas det effe ktiva 
driftområdet, me n detta kan mötas ge
nom att införa var iabla ledske no r på nå
go t el le r några av stegen . 

E n högre TIT ställ e r högre krav del s 
på brännkam mare n (kräve r förbättrad 
kylning), de ls på högt rycksturbin e n. 

Den termiskt hårdaste belastningen 
fås i inloppsledske nor och i turbin
bladen. 

Utveck lin gen har härvid gått mot en 

mycket förfinad kylteknik (b ild 3) och 
mot nya material. 

Hittills har materialutveck lingen för 
turbi nblad byggt på s k supe rlegeringar 
och vacuumgjutning där kristallerna är 
godtyc kligt orie nterade. 

E n ökning av hållfastheten fås ge nom 
att vid gjut ninge n e rh åll a e n plan stel
ningszon , so m rör sig från roto rn mot 
toppen. Härvid e rh ålles e n likriktning av 
kristallerna. Metoden benämnes Direci
tona l Soliclification . Blad framställda 
med denna metod finns i vissa maskiner 
idag. 

Ytterligare ökn ing av varmhå llfasthe
ten kan fås om he la bladet kan utföras 
som e n enda kristall (Single Crystal) . 

En dramatisk ö kning av varmhållfast
heten kan fås genom att utn ytt ja kera-

Bild 3. 

mer , men en framgång här är tveksam . 
eftersom det är mycket svårt att hållfast
hetstesta det spröda materialet med 
"nondestructive testing" . Idag kända 
tillverkningsmetoder brister dessutom i 
reproducerbarhet. Materialutvecklingen 

för turbinblad visas på bild 4. 
För turbinskivorna pågår e n utveck

ling baserad på pulvermetallurgi kom
binerat med isotermisk smidning. En 
metod för framställning av pulvermate
rial ur en superlegering är att lå ta den 
smälta metallen träffa en roterande ski
va varvid mycket små droppar bildas. 
Dessa kyls sedan mycket hastigt av en 
gas och får därvid en mycket homogen 
struktur. Metoden kallas R apid Solicli 
fication Rate. Det smidda ä mnet ligger 
bara någon tiondels mm från färdigmåt
tet vilket ger förutom bättre material
kvalitet, avsevärt mindre materia låtgång 
och bearbetningsbehov. 

Ett exempel från vår egen verksam
het , som illustrerar utvecklingen , ges 1 

bild 5 . 
Moderna elektroniska reglersystem 

ger betydligt bättre möjlighet att utnytt
ja motorn optimalt. Utvecklingen går 
mot att det elektroniska systemet ges 
fu ll auktorite t över regleringen. 

Driftsäkerhet och underhållsmässig
het ägnas för närvarande stor uppm ärk
samhet vid konstruktion av nya moto rer. 
Detta ta r sig bl a uttryck i större modu
larisering och betydligt ökad testve rk
samheL Det finns därför skäl att för
vänta en betydande minskning av under
hållskostnader för nya gasturbiner. 

Okonventionella energikällor 
Utvecklingen av okonventionella energi
källor för militärt bruk drivs för att pri
märt utnyttja följande egenskaper: 
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• Luftoberoende drift (ubåtar) 
• Vibrationsfri (tyst) drift (ubåtar , min
jaktfartyg) . 

Några okonventionella energisystems 
egenskaper jämförs i bild 6. 

Med hänsyn till behoven i svenska 
marinen redovisas nedan 
• Stirlingmotorn 
• Bränslecellen 
• Litiumbatteriet. 

Stirlingmotorn 
Under många år har man i såväl Sverige 
som i många andra nationer försökt ut
veckla ett luftoberoende energisystem 
för ubåtar. 

Det sökta energisystemet skall vara 
ett billigt (och politiskt rumsrent) alter
nativ till de atommaskinerier som utnytt
jas av de stora ubåtsnationerna. 

Exempel på tidigare lösningar som 
man arbetat på i Sverige är kretsmotorn 
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och bränslecellmaskineriet. 
Den erfarenhet som vi dragit från des

sa projekt och som i viss mån fått prägla 
det Stirlingmotorbaserade tillsatsmaski 
neri för ubåtar, som nu är under utveck
ling, är att ansätta måttliga krav för att 
tidsmässigt och ekonomiskt ha möjlighe
ter att komma till resultat. 

Tillsatsmaskineriet innebär således att 
ubåtarna i en första generation i övrigt 
icke förändras. En mindre bra tillgäng
lighet skall till exempel inte få inkräkta 
på ubåtens prestanda. 

Våren 1982 beslöts i samråd med CM 
att satsa på ett utvecklingsprojekt base
rat på Stirlingmotorn. Beställning lades 
ut på Kockums AB, som i avtalet åtog 
sig att bidra med cirka en femtedel av 
kostnaden. 

Utvecklingsarbetet skall utmynna i ett 
prov våren 1985, där ett komplett maski
neri baserat på en nykonstruerad Stir-

GASTURBINTYP PROTEUS-1282 ALLISON-570 ALLISON-571 

EFFEKT (kW) 3170 5347 6181 

BRÄNSLEFÖRBR (kg/k~lh) 0,371 0,2B4 0,248 

VIKT(kg) 1500 650 

LÄNGD(m) 3,0 1,8 

HöJD (m) 1,15 0,80 

BREDD (m) 1 '17 0,90 

EFFEKT/VIKT (kW/kg) 2,1 8,2 

VERKNINGSGRAD (%) 23 30 

KOMPR.FöRHALLANDE 7,3:1 12,0:1 

MASSFLÖDE,LUFT (kg/s) 20,4 19,2 

TURBINTEMP,MAX(°C) B 50 1150 

KOMPR. RPM MAX 11800 1l.t722 

TURBIN RPM MAX 11600 11500 

Bild 5. 

tingmotor driven med dieselolja och syr
gas körs i en ubåtsliknande modul/skiva. 

Som mål för arbetet har satts att vis
sa minimiprestanda skall uppnås vad gäl
ler effekt. bullernivå m m. 

Utvecklingsläget är följande: 
- Ett nykonstruerat brännkammarsys

tem har med mycket goda resultat 
körts sedan hösten 1983 i cirka 
180 timmar. 

- En nykonstruerad motor (där vissa 
fundamentala komponenter utprovats 
i tidigare Stirlingmotorversioner) har 
provats med lovande resultat i totalt 
cirka 400 timmar. Prestandamapp
ning och i samband med analys här
av fastställande av motorns driftpunkt 
genomförs september-oktober 19g4_ 
En avvägning mellan drift- och under
hållsaspekten å ena sidan och önske
mål om avgiven effekt å andra sidan 
kommer att ge en driftpunkt, som ger 

cirka 75 kW vid 2 000 rpm och med He 
som drivgas. Verkningsgrad cirka 
34 %. Möjligheter till bättre pres
tanda finns. (Bild 7 och 8.) 

- LOX-systemet som är ett i viss mån 
nykonstruerat förråds- och distribu
tionssystem är byggt. avprovat och le
vererat till Kockums AB för installa
tion i modulen. 

- Modulen som byggts av Landskrona
varvet är levererad och installation av 
materiel är påbörjad. 
Modulen får ett utseende som visas på 

bild 9. 
Vi har mycket stora förhoppningar om 

att projektet skall lyckas . och ett tecken 
på vår övertygelse ä r. att FMV nu startar 
nästa aktivitet , som är projektering av 
en TILLMA-sektion för en ubåt typ 
Näcken. 

Avsikten är att i ubåt bevisa systemets 
egenskaper och inför ub 90 och kom-
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ma nde modernise ringa r på befintli ga 
ubåtar ta fram beslutsunderlag för in
sta ll ation av maskineri e r. 

Utveckling på längre sikt kan med
fö ra . att Stirlingmas kine riets effekt ut
ökas ombord . med reducering av di ese l
ge ne rato raggregat och batteri e r so m 
följd . 

Intressant är att note ra . att ett komp
le tt mas kineri byggs äve n för de t franska 
civila statusproj e kte t AGRYONETE 
(COMEX stött av CNEXO). AGRY
ON ETE är en auton om underh ållsubåt
för offshoreindustrin m m. 

Härutöver visas stort intresse fr ån US 
Navy. Royal Navy. BMV m fl. 

En variant av Stirlingmotorn är att ut
nyttj a dess egenskaper att arbeta tyst vid 
laddnin g under snorkling på ubåt a lter
nativt på minjaktfartyg. Utveckling av 
en sådan motor på cirka 600 kW pågår 
vid MAN i Väst-Tyskland. 

Bränslecellen 
Utvecklingen av den svenska bränslece l
len lades ne r år 1967 på grund av te k
niska proble m , och brist på medel. In 
tresset för bränslecelle r för ubåtsbruk 
kvarstår dock , efte rsom de bedöms ha 
idealiska ege nskape r vad gä ller röjning. 
En förutsä ttning är dock att finn a e n 
lagringsmetod för vätgas, så att man 
undviker en kemisk fa brik o mbord . E n 
lovande möjlighet är härvid att utnyttj a 
metallhydrider för lagrin g, och utveck
lingen hä r bedöms ha ko mmit en bra bit 
på väg. 

Bränslecellmaskine ri e ts fördel ar är 
• kemiska bränslee ne rgin kan nyttj as 

fullt ut , 
• mycket låg bullernivå, 
• inga avgaser , 
• påstås vara underh ållsfritt , 
• mycket tillförlitligt = hög tillgängli g

het. 
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Bild 9. 

FMV följer av dessa skäl noga den in 
ternationella utvecklingen med tanke på 
framtidens ubåtar. Min prognos är att vi 
inte kommer att få se något fungerande 
maskineri i ubåt (prototyp) förrän tidi
gast 1990. 

Litiumbatteriet 
Ett stort antal olika batterivarianter stu
deras, utvecklas och provas på olika håll 
i världen. Inget av dessa synes idag vara 
kostnadseffektivt för ubåtsbruk. Dock 
bör några ord sägas om litiumbatteriet. 
Det tillhör gruppen icke laddn ingsbara 
batterier och har utvecklingsmässigt , 
även vad gäller större batterier , nått 
fram tili produktionsstadiet. Bl a som re
servenergikälla för utskjutning av Minu
temanrobotar. Batteriet är icke ladd
ningsbart och mycket dyrt men har en 
mycket hög energidensitet ca 4 ggr högre 
räknat på volym och 6 ggr räknat på vikt 

än blybatteriets. 
Eftersom batteriet måste bytas efter 

varje eller eventuellt efter vartannat 
uppdrag, medför detta alternativ , för
utom mycket hög kostnad, även ett all
varligt logistikproblem. 

För fredsbruk måste av samma skäl 
ubåten dessutom förses med ett kon
ventionellt maskineri. Med tanke på en 
fientlig makts ökande resurser dels vad 
gäller utspaning, dels vad gäller detek
tering av ljud i vatten, kan dock ett liti
umbatteri vara en rimlig lösning på lång 
sikt , om övriga utvecklingsuppdrag sku l
le misslyckas. 

Elmateriel 
På det e lektroniska området har spe
ciellt utvecklingen av tyristorströmrik
tare och isolationstekniken medgivit lös
ningar som medför vinster i form av läg
re vikt , mindre volym , högre verknings-
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grad och större driftsäkerhet på ge nera
torer , omformare , kraftnät och drivmo
torer. På ubåtar har dessuwm införande 
av vattenkylning av stator och rotor re
ducerat vikt, volym och avgivet ljud yt
terligare. 

Som exempel på utvecklingen från 
50-talet till nu visas jämförelse me llan 
e lektriska framdrivningsmaskinerier på 
några ubåtstyper. Bild 10.) 

Någon revolutionerande teknik som i 
närtid medför nya revolutionerande 
lösningar kan ej urskiljas . Dock kan vä
sent liga förbättringar erhållas genom ut
nyttja de möj lighe ter som erbjuds med 
ett allt större komponenturvaL Som 
exempel kan nämnas att inom hjälp
kraftområdet väsent liga förbättringar 
kan ernås, främst vad gäller tota lt an
vänd energi men även vad gäller hög to
tal verkningsgrad, ti ll för litl ighet , under

hållskostnader och ljudnivåer. (Bild 11.) 

KONVENTIONELL 
TEKNIK 

SlARlUlRUSTNING 
röR LS-MOTOR 

Dessa förbättringar möjliggörs främst 
genom att transistorer numera kan an
vändas för höga strömmar. 

På längre · sikt kan för stora effekter 
(isbrytare och ubåtar) supraledande mo
torer medföra stora förändringar. För 
våra ubåtar är detta dock knappast ak
tuellt med de måttliga fartkrav som ställs 
idag. 

Propulsorer 
Utöver de traditionella propellerutrust
ningar med fasta e ller vridbara blad som 
vi lever med i dag och vilka i sig utveck
lats för att möta krav på högre effekter , 
lägre vibrationer i akterskepp, mindre 
buller i vattnet etc, finns ett antal pro
pulsarer med speciella egenskaper i 

marknaden. Av dessa har Voight-Schnei
der-prope/lern valts för de minjakt
fartyg som nu byggs på Karlskrona
varvet. Detta i första hand för att ge far-

LS-SÄKRJNCAR 
(ANVÄNDS 10 SEK/OYG~ ) 

REGLERUlRUSlNINC 
roR BAllERlSPÄNNJNCS
VARIATIONER 

LS-MOlOR OJM.rbR BAOE VÄXELRIKTARE 
HbGSlA SlRbl·l OCH SPAi\'l--'"""""'----'--, LS-MOlOFi 
f.JNG _ l SlANDARO 

HJÄLPKRArTMAlNJNG. EXEMPEL 

(RUTORN·\S STO.'' EK VI SAR DET I' ELAT IVA 
UTRYMME SOM ERFORDRAS OMBORD) 

Bild 11. 
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tyget goda manöverege nskaper vid stil

lali ggande eller låg fart . Konstruktio nen 

är ga mm al, men specie lla modifie ringar 

för att möta magnetik-, bull e r- , stöt- och 

kavi ta ti onskrav har tagits fram för att 

möj liggöra utnyttjande just i denna app

likatio n . 
En mycke t intressant propulsar ur fle

ra aspekter är vattenstrålaggregatet (e ng 

water-jet). Konstruktionen är känd se

dan länge, men de t ökade utnyttjandet i 

krigsfartyg beror i första hand av följan

de faktorer: 
- Ve rkningsgraden har ökat till e n nivå 

lika med eller bättre än den konven

tionella propellerns. 

Vi representerar: 
SPERRY ELECTRONICS SVSTEMS 

SPERRY SVSTEM MANAGEMENT 

SPT COMMUNICATION 

MAGNAVOX MARINE SVSTEMS 

AG l 

MC LENNAN 

- Fartygets djupgående minskar drama

tiskt (mindre haveririsk). 

- Bullerutstrålningen från fartyget till 

det omgivande vattnet minskar. 

- T est i fullskal a (m/y Shergar) har visat 

a tt konstrukti onen hålle r vad den lo

var vad gäller prestanda även vid stora 

aggregat. 
A ggregatets goda egensk aper gör det 

intressant för fl era olika applikationer 

bl a för torpeder och det är intressant att 

notera ,att man i US Navy a llvarligt stu

derar vattenstrålaggregat (Pump-jet) för 

sin planerade FA-SSn (Future Attack 

Submarine). 

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 
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ROSTFRITT 

Laholm Stål AB 
Box 60, 312 01 Laholm 

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

r:..n=1 BOFORS 
~ FÖRSVARSMATERIEL 

Box 500. 691 80 BOFORS Telelon 0586-81 o 00 
Telex 732 10 bolors s 

GÖRANEWALLEN Göran Wal!tin iir kollleramiml och sw bschef" 
för södra mililiirområdessw hen . 

Operativa övningar - några erfarenheter, 
problem och förslag 

Å rsberättelse för 1983 i vetenskapsgrenen ··strategi. Taktik med sambandstjänst. 
Navigation och Sjöfart. " 

År 1983 var från de utgångspunkter. som 
vetenskapsgrenen företräder , ett mycket 
händelserikt år. Ett naturligt ämne att 
behandla i årsberättelsen sku ll e kunna 
vara Falklandskriget. Betydande arbete 
har emellertid redan nedlagts på att do
kumentera och utvärdera erfarenheterna 
från detta från marina utgångspunkter så 
intressanta krig. Inte minst har försvars
och marinstabernas underrättelseavdel
ningar gjort goda insatser . 

Arbetet med taktikreglementena för 
marinen , för flottan och för kustartil
leriet har fortsatt under år 1983 och kun
de ha varit ett annat lämpligt ämne för 
årsberättelsen. Såvitt jag kunn at först å 
har emellertid arbetsinsatserna måst in
skränkas som en följd av bl a priorite
ringen av ubåtsskyddsåtgärder. 

De upprepade ubåtskränkningarna 
kunde ha varit ett tredje naturligt ämne 
att behandla i årsberättelsen. Våra strä
vanden att komm a till rätta med ubåts
skyddsfrågorna har eme lle rtid behand
lats i många media och är dessutom om
gärdade av särskilda sekre tessregler. Jag 
har därför valt att i det här samman
hanget inte behandla utveck lingen inom 
området "taktik mot främmande ubå
tar". De två sistnämnda frågorna kom
mer förhoppningsvis att bli behandlade i 

kommande årsberättelser i denna veten
skapsgren. 

Jag har i stä ll et va lt att behandla pro
blem , erfarenheter och förslag sam
manhängande med stora operativa och 
taktiska övningar. 

På Överbefälhavarens order inleddes 
1982 en serie stora operativa övningar, 
kallade "försvarsmaktsövningar" 
(FMÖ). Den första, FMÖ/82 NORR
SKEN ägde rum på vintern i Övre Norr
lands militärområde. Samma år genom
förd es i september- oktober inom Södra 
militärområdet FMÖ/82 SYDFRONT. 
Denna följdes sedan i september-okto
ber 1983 av FMÖ/83 OSTKUST inom 
Östra militärområdet. Övningsserien 
kommer att fortsätta, närmast med en 
försvarsmaktsövning 1 vinter inom 
Bergslagens militärområde. 

Övningsverksamhet betraktas nog av 
de flesta i förstone som hänförlig till ve
tenskapsgrenen "Organisation och per
sonal. Utbildning" . Även om givetvis en 
stor del av den verksamhet som bedrivs 
under sådana övningar är av ren utbild
ningskaraktär, så är de stora övningarna 
av betydande operativt och taktiskt vär
de. Jag kommer således i årsberättelsen 
att främst uppehåll a mig vid operativa 
och taktiska synpun kter på den angivna 
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verksamheten. Framställningen är inte 
enbart inriktad på marina förh åll ande n 
utan berör hela vårt totalförsva r. 

Varför har då ÖB beordrat att detta 
slag av övningsverksamhet skall å terupp
tas? Orsakerna till att övningstypen 
återkommit är flera. 

Huvudskälet till att vi åter ska ll ge
nomföra integrerade operativa övningar 
är att vi på alla nivåer mås te få pröva 
tillä mpbarheten av vår krigspla nlägg
ning. Utgående ifrån ÖB operativa ve rk 
har militärbefälhavarna , och under des
sa , lägre regionala chefer uta rbetat e n 
pl anläggning för olika altern ativa lägen. 
A ven om planläggni ngen prövas vid 
krigsspe l och fältövningar , får man icke 
en tillräckligt säker kvi ttens på realiser
barheten , annat än om planläggningen 
tillämpas i rätt miljö och med riktiga sta
ber och förband . 

En andra- och allt mera viktigt - skäl 
är, a tt vi mås te öva och pröva vår för
måga till samverkan. Inom all a delar av 
försvarsmakten har vi, främst av e kono
miska skäl, i ökande utsträck ning tving
ats luta oss mot de civil a de larna av to
talförsvaret. Detta gäller främst inom 
underhållstjänsten. Jag tänker exe m
pelvis på transporter av o lika slag, för
sörjning med livsmedel , drivmedel , sj uk
vård i olika former samt reparations
tjänst. Samma sak gäller också inom fält
arbets- och befästningsområdena. Till 
detta kommer att ett framt ida krig i 
mycket stor utsträckning kommer att be
röra hela vårt sam hälle . De militära och 
civil a delarna av totalförsvaret måste 
a ll t.:;å vara beredda att i en ökad om
fattni ng stödja varandra . 

Men det är inte bara totalförsvarssam
verkan som behöver övas. Inom för
svarsmakten måste samverkan mellan 
olika förband , oavsett försvarsgrenstill-
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hörighet . övas. Vår krigsplanläggning 
bygge r i allt större utsträck ning på att 
o lika förband i skild a avsee nden under
stödjer varandra. Det är in te bara en fr å
ga om understöd ifråga om stödfunktio
ner utan även unde rstöd vid stridsverk
samheL Inom marinen gä ller detta själv
fa llet främst samverkan me ll an kustartil
leriförband och sjöstridskrafter och mel
lan ytaHackförband och attackflyg. 

Våra taktiska handböcke r innehålle r 
uppgifter om förb ands förm åga i olika 
sammanhang. Många gånger är dessa 
sakuppgifter grundade på teoretiska be
räkningar och antaganden. Ett krigs
förlopp innehåller emellertid en lång rad 
av händelse r , var och en med risk fö r 
friktioner , vi lket gör att teo retiskt be
räknade tider sällan kan innehållas. Det 
är först när man i full skala praktiskt prö
var genomförandet, som man får realis
tiska värden på vilken tid e n viss verk
samhet verkligen tar. Som ett enkelt 
exempel härpå kan genomförande av ett 
mineringsföretag tas. Överbefälhavaren 
har krav på att vissa prioriterade mine
ringar skall kunna utläggas inom ett an 
givet antal timmar. Enda sättet att få re
da på om dessa tidskrav kan erhåll as, är 
att praktiskt pröva stabsarbete och or
dergivning, ombestyckning, förflyttning 
till minförråd , minlastning, surrn ing och 
klargöring av mino rn a. förflyttning till 
mineringsområdet samt slutlige n fällning 
inom rätt område. Hela denna långa 
kedja blir sällan prövad. 

Vi måste också i fu ll skala pröva vår 
organisation , vår ta ktik och vår materiel 
i en så långt möj li gt reali stisk miljö. För
utsättningar härfö r finn s nästan enbart , 
när man inom ramen för FMÖ eller milo
övning sammandrar stora resurser. Det
ta gäller i särskilt hög grad marinen. 

En realistisk milj ö skapas om man dis-
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ponerar B-sidesförband . so m på ett tro
värd igt sätt represe nterar angriparen 
och dennes taktik . so m utnyttjar te le
motmede l och , i vissa fall. icke konve n
tionell a stridsmedel. främst kem iska så
dana. Denna realistiska milj ö är också en 
förutsättning för att vi på ett bra sätt 
skall kunna öva und errättelsetj änst. 

Det sista skälet varför vi måste ge
nomföra stora operativa övnin gar är att 
inför omvärlden visa vår försva rsförm åga 
och vårt försvars inriktning. Ge nom att i 
fred skapa respekt utåt blir vå r försvars
makt en fredsbevara nde faktor i säker
hetspolitiken. Denna förevisning sker 
samtidigt för svenska folket och därige
nom också för olika delar av vårt total
försvar. Vi måste ständigt värna om 
värnpliktigas och försvarsanställdas -
främst befälets - til lt ro till att försvars
maktens förband kan lösa de svåra upp
gifte r som kommer att åvila förbanden i 
krig. 

Försvarsmaktsövningar skall pröva 
planläggningen 
Min fortsatta framställning bygger på er
fa renheter från främst försvarsmakts
övningarna SYDFRONT och OST
KUST. men även från erfarenheter från 
andra stora övningar samt med någon 
framå tblick på vad som kommer. 

Vad krävs för att man ska få e n bra 
och värdefull försvarsmaktsövning? 
Först och främst är FMÖ en operativ öv
ning. Detta innebär att vi så långt det är 
möjligt skall tillämpa och pröva krigs
planläggningen. Självfallet måste man av 
sek retesskäl göra vissa justeringar, men i 
grunden skall övade chefer kunna utnytt
ja gäll ande krigspla n läggning , dvs berörd 
militärbefälhavares oerativa verk , lägre 
regionala chefers stridsplaner osv. Det 
avsedda händelseförloppet under öv-

ninge n måste ansl uta till en MB opera
ti onsp lan. Detta ställer i sin tur krav på 
att de t finn s en operativ ram beträffande 
e n angripares operationsmåL uppträdan
de m m som öve ren sstämmer med grun
den för den under övningen 
tillämpade och prövade krigsplanlägg
ningen. Sjä lvfa ll e t behöver inte övnings
uppläggninge n i a lla ensk ildheter ansluta 
till gä ll ande krigsp lan läggning. men den 
skall vara så utformad att övade staber 
på ett rimligt sätt kan utnyttja och ge
nom stabsarbete tillämpa den " skarpa" 
planläggningen. På så sätt kan ope rativ 
och tak tisk stabstj änst på ett ve rklig
hetstroge t sätt bli föremå l för övni ng. 
Att prakt iskt öva stabe r och förband i 
kri gsstabstjä nst är nämligen ett viktigt 
övningsändamåL Vi får inte hemfall a till 
önsketänk ande och tro att en angripare 
kommer att uppträda så som vi har för
utsatt . va ri ge nom vi i minsta deta lj kan 
följ a pl anläggningen. Vi måste tvärtom 
alltid vara beredda att göra snabba a n
passninga r till och förändringar av den
na. 

Under såvä l SYDFRONT som OST
KUST låg aktuell militärbefälhavares 
operativa verk som gru nd för övningens 
uppläggnin g. Övade chefer kunde såle
des i stor utsträckning utnyttja order
verket för sitt agera nde . Under närmast 
kommande försvarsmaktsövningar finns 
- mot bakgrund av beslutad uppläggning 
- dock risk att så inte a lla delar kommer 
att bli fallet. I rådande militärpolitiska 
läge är. bl a so m en fö ljd av militärgeo
grafin , riskern a för öve rraskande an
grepp o lika sto ra i de olika militärområ
den a. Detta förh ålla nde bör givetvis för
anleda o lika förutsättning för och upp
läggning av en FMO i respektive militär
område. Med en ko nst lad operativ furut
sättning förlora r försvarsmaktsövningen 
sitt huvudsyfte. Det är då bättre att låta 
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det operativa insl age t utgå och i ställ et 

öva på lägre nivåe r i form av takti ska öv

n i ngsmome n t. 
Då syftet med försvarsmaktsövning 

bl a är att pröva tillämpbarheten av en 

viss operationsplan, säger el et sig självt 

att dels skall övningen äga rum i det om

råde till vilket aktuell krigsplanläggning 

är hänförlig. dels måste de krigsförband 

som är plan lagda att utnyttjas inom om

råde t, vara el e som övas. 

Öva i rätt krigsterräng 
När det gäller frågan att öva i rätt krigs

terräng är problemet för flottan relativt 

begränsat. Det är större för kust

artilleriet och framförallt stort för ar

men . Det som försv årar för markstrids

kraftern a är självfallet möjligheterna att 

undvika kostsamma markskador. 

För sjöstridskrafternas del är pro

blemen störst i farvattensförträngning

arna ÖRESUND, BORNHOLMSGAT

TET och ÅLANDSHA V. Svårigheterna 

i dessa viktiga områden sammanhänger 

med förh åll andet att annan nation dispo

nerar i princip halva farvattensområdet. 

Härigenom är det svå rt att få tillräckligt 

manöverutrymme för B-sidans fartygs

förband. Den omfattande civi la fartygs

trafiken kan också vara en försvårande 

faktor. 
Överbefälhavaren säkerstä llde ticliga

re genom det s k gruppindelningsverket 

att i stort sett samtliga förband, oavsett 

försvarsgrenstillhörighet , som avsågs va

ra grupperade i varandras närhet eller , 

betr rörliga förband , planerades delta i 

sam'ma försvarsoperation , sku lle genom

föra KFÖ samtidigt. En relativt stabil 

planering en! VU-60 principer förefanns 

härigenom. Genom nedskärningar av de 

ekonomiska resurserna m m tvingades 

militärbefälhavarna allt mer frångå 
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gruppinde lningsverkets tankar och detta 

är numera upphävt. 
I ställ et har ÖB gjort en långsiktsplan 

för genomförande av försva rsmaktsöv

ningar. Av denna kan utläsas vilka bud

getår FMÖ skall genomföras och inom 

vilket milo. Av ekonomiska skäl blir det 

inte möjligt att genomföra en försvars

maktsövning varje år. Enligt planen skall 

FMÖ genomföras i samtliga militärom

råden. Detta leder sammantaget till ett 

intervall nielian FMÖ i ett milo på stor

leken 10 år, vilket är för stort. Militärbe

fälhavarna har behov av att i stor skala 

öva samverkan och pröva krigsplan

läggningen oftare. ÖB bör därför be

ordra genomförande av "prioriterade 

miloövningar" mellan FMÖ. Dessa öv

ningar skulle vara av samma karaktär 

som FMÖ men erfordra något mindre 

resurser. 
Förhållandet att man måste öva och 

pröva krigsplanläggningen inom olika 

områden ställer krav på en sådan rytm 

ifråga om större övningar att de förband 

som är utgångsgrupperade och planera

de i en och samma riktning inte övas var

je gång det inom ett milo är FMÖ alter

nativt prioriterad miloövning. En jämn 

fyraårsrytm är - med tanke på den fyra

åriga KFÖ-rytmen - således inte önsk

värd. Fem eller tre års intervall torde va

ra lagom. 
ÖB plan för försvarsmaktsövningar 

och prioriterade miloövningar måste sty

ra försvarsgrenarnas och militärbefäl

havarens repetitionsutbildnings- och för

bandsomsättningsplaner. Det bör nämli

gen vara så , att när försvarsmaktsövning 

genomförs inom ett område, skall samt

liga stridskrafter inom det området då 

genomföra KFÖ. Först om så sker er

hålls tillfälle att öva och pröva samver

kan. Här har det hitintills brustit och det 

kommer med nuvarande planering att 
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även framdel es finn as brister. Även om 

våra rörliga stridskrafter skall kunna va

ra allsidigt användbara, finns det ändå 

e n grundp lanläggning i botten. Det na

turliga är att förbanel en övar på sina för

stahandsuppgifter. Det är därför delvis 

förlorad e penga r. om man genomför en 

försva rsmaktsövning med förband. som 

icke primärt är avseelda att utn yt tjas in

om det o mråde. där övnin gen går. 

Som e n följd av ova nst åe nde gäller att 

chefer på olika nivåer. som är kri gsplace

rade vid övade förb and. också skall delta 

i övningen. En betydande el e l av vår för

måga ti ll samverkan är avhängig a tt che

fer känner va randra. 
I allt för många fa ll har chefe r bytts ut 

kort innan deras krigsförband sku ll e ha 

genomfört en FMÖ/KFÖ. Beslutande 

centra la myndigheters motiv för att 

krigsplacerade chefer icke har medgetts 

genomföra KFÖ med sina krigsförba nd 

har oftast varit att fredsuppgiften för till

fället är viktigare än krigsuppgiften. 

Detta strider mot principen att krigsupp

giften är det väsentligaste för varje befä l. 

I andra fall har chefer omkrigsplacerats 

direkt efter genomförd KFÖ. Detta är 

många gånger " dålig hushål lning" efter

som krigsförbandet ej nyttiggör sig den 

förbättrade förm åga att leda förbandet, 

som dess chef erhållit uneler krigsför

bandsövningen. Jag vill därför hävda att 

omkrigsplaceringar av främst chefer 

skall ske så, att genomförd KFÖ och 

eventuellt deltagande i FMÖ skall nyt

tiggöras för krigsförbandet unele r lång 

tid. Kan man förutse, att e tt befäl av nå

got skäl behöver omkrigsplaceras, ska ll 

omkrigsplaceringen göras före KFÖ/ 

FMÖ. 

Öva realistiskt 
Betydelsen av att staber och förband får 

öva i en realistisk miljö kan inte nog 

fram hållas. Den realistisk a miljön åstad

kommes om vi dels övar i rätt terräng, 

dels har B-styrkor av en tillräcklig stor

lek och som väl överensstämmer med en 

presumtiv motståndares förband. 

Motiven varför vi ska ll öva i rätt krigs

terräng har jag redan tidigare berört. 

B-styrkorna måste göras så stora att de 

övande får en uppfattning om storleken 

av de förband man har e mot sig. Med 

enstak a B-sidesfartyg. som rep resen

te rar hela transportomgångar e lle r stora 

fartygsförband. får övade chefer ombord 

och vid kaförband svårt att föres tälla sig 

hela omfattn ingen av t ex angriparens 

överskeppningsomgångar. Vårt taktiska 

uppträdande blir också fe laktigt. efter

som vi tvingas strid a mot ett punktmål i 

stället för mot många. över en stor yta 

uppträdande mål. 

Som en följd av den successiva minsk

ningen av antalet fartyg i flottan har det 

blivit a llt svårare att åstadkomma god

tagbara målförband. Ett sätt att möta 

detta problem är att vid stora övningar 

genom t ex fö rh yrning få disponera 

lämpliga. civila fartyg. I första hand bor

de dock andra statliga marina totalför

svarsmyndigheter, i första hand Sjöfarts

verket och Tu ll verket. kunna ställa far

tyg till förfogande utan att kräva kost

nadstäckning av marinen. 

För att främst de marina och flyg

vapenförbanden skall kunna öva på ett 

riktigt sätt måste motståndaren vara de

finierad. F n utnyttjar vi i hög grad fik

tiva förband enligt " H andbok Stor

makten". Även om dessa fiktiva enheter 

har många likheter med inom stormakts

blocken förekommande verkliga förband 

måste vi. för att på ett rätt sätt öva vårt 

taktiska uppträdande, på motståndarsi

dan ha en motståndare med definierade 
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taktiska prestanda . Åtgärderna ombord 
då en anflygande robot indikerats är 
exempelvis i många fall helt beroende av 
vissa data på den robot som indikerats . 
Eftersom tidsförhållandena är korta 
måste de riktiga åtgärderna sitta " i rygg
märgen " . Detta uppnår man icke om vi 
övar mot en fiktiv övningsmotståndare 
jml ''Handbok Stormakten'. 

Att B-sidans förband är definierade 
innebär således att förbanden har en or
ganisation och beväpning samt tillämpar 
en taktik , som så långt möjligt överens
stämmer med vad som gä ller för de för
band inom den motståndares krigsmakt , 
som B-sidesförbanden representerar. 

Inte minst viktigt är att dessa förbands 
taktiska uppträdande överensstämmer 
med hur vi tror att en angripares styrkor 
kommer att uppträda. Enheter som re
presenterar B-sidan får således ej utnytt
ja svensk taktik. Cheferna för dessa för
band måste därför före övningen väl ha 
satt sig in i hur målförbanden skall upp
träda för att ge A-sidans staber och för
band god övning. 

Ett annat skäl varför vi vid tillämpade 
övningar måste utnyttja verkligheten, är 
att vi måste ge våra underrättelseför
band och stabernas underrättelseavdel
ningar övning i att analysera och bedöma 
vilka av motståndarens förband man har 
emot sig. Av särskild vikt är, att övade 
underrättelsefunktioner söka finna de 
angripande förbandens svaga punkter , 
mot vilka vi sedan skall kraftsamla våra 
insatser. 

Ett tredje skäl kan sammanfattas i or
det angriparkunskap. God kännedom 
om angriparen är en förutsättning för att 
kunna dra riktiga slutsatser av inhämta
de underrättelser och välja rätt taktiska 
uppträdande. Det är också en grund för 
den taktikanpassning som vi sannolikt 
måste vara beredda att göra efter våra 
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fö rsta stridskontakter. Vid varje övning 
måste därför all möjlig kraft ägnas åt att 
förbätt ra kunskaperna om en presumtiv 
angnpare. 

Det finns ytterligare ett par viktiga 
förhållanden som sammanhänger med 
den realistiska miljön. 

Vi vet att båda stormaktsblocken - in
te minst WP - utnyttjar telemotmedel i 
stor omfattning. D et är därför nödvän
digt att vi vid våra tillämpade övningar 
lägger stor vikt vid att skapa den hårda 
telemiljö, som vi vet att vi kommer att få 
uppl eva i samband med ett angrepp. 
Normalbi lden kommer att vara, att vi 
blir utsatta för störsändning på radio och 
radar , för falsk och vilseledande signale
ring, för remsfällning etc. För att vi inte 
skall invaggas i en falsk tro att vi i krig 
kan utnyttja och lita på våra telesystem 
på det sätt som vi gör i fred , måste en be
svärande telemiljö åstadkommas- även 
om detta medför vissa kostnader. 

Erfarenheterna från SVDFRONT och 
OSTKUST pekar entydigt på att av B-si
dan vid rätt tillfälle insatta telekrigsåt
gärder genomgående fått mycket stor ef
fekt. 

Vi har inom marinen hitintills huvud
sakligen utnyttjat telekrigsåtgärder på 
angriparsidan. Huvudsyftet härmed har 
varit att öva våra motåtgärder vid sådan 
insats. Mot bakgrund av den stora effekt 
som rätt insatta telekrigsåtgärder får, 
och då denna krigföringstyp relativt sett 
är billig, kan man ställa sig frågan varför 
Sverige med sin högtstående elektronis
ka industri inte satsat mera härpå. 

B åda stormaktsblocken övar i ökande 
utsträckning skydd mot C-stridsmedel. 
Detta kan vara en indikation på att -
trots internationella förbud - kemiska 
stridsmedel kan komma att utnyttjas vid 
ett kommande krig . I ~ynnerhet kan en 
överraskande och isolerad insats mot 

Sverige te sig lockande för en angripare, 
eftersom vi under en lång rad av år givit 
skyddsåtgärderna mot ABC-stridsmedel 
låg prioritet. Detta förhållande måste 
föran leda oss att i en växande utsträck
ning öva i C-stridsmiljö och på så sätt 
minska riskerna för att utsättas för insats 
med C-stridsmedel ell er för hot om så
dan insats. 

Vi måste lära oss "övningsteknik" 
Vi kommer givetvis aldrig att kunna dis
ponera tillräckliga resurser för att på ett 
verklighetstroget sätt åskådliggöra en 
angripande stormakts numerära och i 
många fall kvalitativa överlägsenhet. 
Detta måste därför till mycket stor del 
stridsmålas. Här är vi idag dåliga . Kraft
fulla åtgärder måste vidtas i samband 
med utbildningen på våra skolor inte 
minst på Militärhögskolan för att lära ut 
övningsteknik och förmåga att för övade 
måla upp stridsbilden. Angriparens luft
överlägsenhet och det ständiga hotet 
från luftburna vapen måste , genom att vi 
inte disponerar tillräckligt många flyg
företag på B-sidan , alltid målas för de 
övade . 

I åskådliggörandet av angriparens ka
pacitet ligger inte bara att B-styrkorna 
tillämpar angriparens taktik etc utan 
också "stridsmoraliska kvaliteter" . De 
förband, som vid ett angrepp mot vårt 
land kommer att sättas in mot oss , kan 
inte genomgående vara av karaktären 
eli tförband. De förband som går i täten 
kommer emellertid med säkerhet att va
ra det. Omsatt till övningsmiljön vid 
tillämpade övningar ställer detta för
hållande krav på B-styrkor av hög kvali
tet och med klart offensiva uppgifte r. 
Övad A-sida har vid alltför många öv
ningar erhållit lättköpta " segrar" genom 
att B-sidan agerat lamt och defensivt. 

Plan läggning av stora övningar måste 
börja flera år före övningen. Inte minst 
vårt budgetsystem ställer krav på en be
tydande fra,mförhållning. De ekono
miska resurserna för en övning måste äs
kas vid den preliminära budgeteringen 
d v s två år i förväg. Resursbehoven för 
här akt]jella övningar skall vara grunda
de på OB:s långsiktsplan för större öv
ningar och de som en följd av denna upp
gjorda milovisa repetitionsutbildnings
planerna. Med tanke på den omfattande 
och långsiktiga planering som erfordras 
för att förbereda en prioriterad övning, 
får inte dramatiska resursförändringar 
inträffa i sena skeden. Så skedde dess
värre under planläggningen av övning 
OSRKUST, främst inom huvudprogram 
2. 

Som jag framhållit tidigare måste re
surser av olika slag från hela landet dras 
samman till det milo där prioriterad öv
ning genomförs. Gällande arbetstidsfö
reskrifter t ex beträffande maximalt 
tillåten övertid och högsta antal för
bandsövningsdygn, medger inte att man 
inom samma budgetår genomför alltför 
många stora övningar. I vart fall går det 
inte att samma kvartal genomföra två så
dana. Detta belystes väl hösten 1983 där 
en stor miloövning ägde rum i milo NN i 
tidsmässigt nära anslutning till FMÖ 
OSTKUST inom milo Ö. 

Övning måste utvärderas 
En övning är inte slut i och med att öv
ningsledaren beordrat "eld upphör". Er
farenheter och lärdomar måste utvärde
ras och delges berörda. Vid övningar av 
operativ art är - utöver de erfarenheter 
etc som närmast avser de övades verk
samhet - erfarenheter beträffande den 
prövade krigsplanläggningens tillämp
barhet samt ifråga om samverkans- och 
ledningsfrågor av särskilt intresse. 
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Man kan konstatera att vi vid hittills 
genomförda försva rsmaktsövninga r icke 
till a ll a de lar genomfört en tillräckligt 
noggrann utvärdering. Som bekant an
förde också Riksrevisio nsve rket efte r öv
ning SVDFRONT viss kritik ge ntemot 
övningen avsee nde bristfi1 11ig utvärde 
ring. RRV kritik omfat tade några huvud
punkte r. En var att det var samma per
sonal so m planlade och ge no mfö rd e öv
ningen och som sedan också utvärderade 
de n. 

E n andra kritisk ås ikt var att utvä rde
ringen e j gjordes mot angivna öv nin gs
ändamå l. Häri låg nog viss sanning. 

E n tredje punkt avsåg kritik mot att 
ÖB och MB ej efter övni ngen kunde 
' 'mäta'' försvarets avvärjande förm åga. 
Det sena re torde vara hart när ogö rligt. 
Det under utveckling varande program
värderingssystemet kan m åh~inda om 
några år ge en viss uppfattning om vilken 
sammanlagd operativ effekt som militär
områdets stridskrafter har. 

Synpunkten a tt samma personal pl a
ne ra r övningen och sedan också utvärde
rade resultatet kan tillmätas visst vä rde . 
Att , som RRV antyder . det aktue ll a för
hållande t skulle medfört att man. för att 
undvika kritik. medvetet unde rtryckte 
upptäck ta brister tror jag sa knar grund. 
Det vo re emellertid en förd e l. o m en 
från övnin gs ledaren frist ående organ isa
tion studerade och utvärderade effekt e n 
av övninge n. En sådan skulle på e tt me ra 
sjä lvständigt och objektivt sätt kunna 
granska huruvida hu vud syftena med 
övninge n uppn åtts. Man kan så här i ef
te rh and ko nstatera att såväl övning 
SVDFRONT som övning OSTKUST ha
de ot illräckligt dimensionerade resurser 
för a tt efte r övningens slut kunna ge
nomföra en bra utvärdering. 

Lämpligen bör det finnas en särskild 
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genomgå~gsavde lnin g so m under öv
ningen tar fram pre liminära iakttagelser 
att utnyttj as vid övningsledarens sl ut
ge nomgå ng. Därutöve r e rfordras i efter
hand en me ra övergripande granskning 
av hela övningen. 

Denna operativa utvärde ring bör gö
ras av en grupp kvalificerade officerare 
med operativ bakgrund. Utvärderingsar
betet bör ledas av Försvarsstaben. I ar
betet bör givetvis också delar av genom
gångsavde lningen medverka. Utvärde
ringsarbetet bör sjä lvfa llet - efter erfor
derlig förberede lsetid före övningen- in
ledas under övn ingen oc h pågå ett antal 
månader efter dess slut. En motsvarande 
ge nomgripande analys erfordras också 
på lägre regio nal/ta ktisk nivå . 

Flygvapnet har i Flygstabens förbands
inspektion en sedan flera år väl etable
rad organisation för planering, ledning 
och utvärdering av stora övningar. För
bandsinspektionen samverkar med be
rörd milostab vid plan läggning och led
ning samt utvärdering av flygvapendelar
na vid försvarsmaktsövningar, eskader
övningar , miloövningar etc. Flyginspek
tionens aktiva medverkan bör stå som 
ett föredöme för motsva rande organisa
tionsenheter inom arme- och marinsta
berna. I den nya marinstabsorganisatio
nen finns redan flottans och kustartil
leri e ts inspektione r, som är väl dimen
sionerade och lämpade för att biträda 
milostaberna med planläggande , öv
ningsledande , kontrollerande och ut
vä rderande funktioner. 

Genom att tillämpa " flygvapnets mo
dell " erhålls bl a följand e fördelar: 

- Vapenslagsinspektionerna bygger suc
cessivt upp en kunskapsbank om hur 
stora övningar skall pl aneras , genom
föras och utvärderas. 

- De förvärvade kunskaperna utnyttjas 

för att bistå milostabe rn a och säker
stä lla såväl bra övningsutbyte fö r mari
na förband . som ensartat utnyttjande 
av dessa inom all a militärområden. 

- Marinstaben få r genom inspektioner
na e n direktinformation betr vilka 
förtjänster och brister ( organisatoris
ka , personella , mate riella, utbild
ningsmässiga etc) som vidl åder ak
tuella förband. Åtgärder för att kor
rigera konstaterade brister kan snabbt 
initieras. 

Synpunkter och förslag 
Avslutningsvis vill jag sammanfatta mina 
på erfarenheter grundade syn punkter 
och förslag. 

- Stora operativa övningar - försvars
maktsövningar och prioriterade milo
övn ingar- är nödvändiga för att pröva 
tillämpbarheten av den operativa 
krigsplanläggningen och för att öva 
förband ur alla försvarsgrenar i plan
lagda krigsuppgifter samt för att öva 
samverkan. 

- Överbefälhavaren bör i e n långsikts
plan fastställa vi lk a år och inom vilka 
milo de stora operativa övningarna 
skall äga rum. T ill följd av milonas 
ski ld a militärpoliti ska lägen måste 
övningarna ges olika operativ inrikt
ning. Intervallet mellan sådana öv
ningar inom ett mi lo bör , med tanke 
på den fyra åriga KFÖ-rytmen, vara 
fem alternativt tre år. 

Långsiktsplanen utgör grund för mili
tärbefälhavarnas repetitionsutbild
nings- och förbandsomsättningsplaner 
och måste av detta skäl ha stor fasthet. 

- För att skapa en realistisk miljö och 
förutsättningar för en bra övning ock
så " på fältet " måste resurser av olika 
slag, inte minst förbandsinstruktörer -
kraftsamlas till i övningshänseende 

priorite ra t milo. 

Vid våra militä ra skolor måste ökad 
vikt läggas vid att utbilda vårt befäl i 
att fun gera som förbandsinstruktörer. 

Det gå r inte att samtidigt eller nära 
samtid igt ge nomföra flera stora öv
ningar. Våra resurser medger icke det
ta. 

- Stora ansträngningar måste göras för 
att öva i rätt miljö , såväl geografiskt 
som hotbildsmässigt. B-sidans enheter 
mås te uppträda så, som vi antar att 
angripa re ns förband gör. 

Vi mås te på taktiska nivåer utnyt tja en 
definierad fiende som uppträder med 
underrättelsehandböckernas värden 
på olika prestanda etc och således ej 
en ligt "Handbok Stormakten" . 

- Tillräckliga ekonomiska resurser mås
te säkerställas . RU-medlen har tyvärr 
alltid varit programmyndigheternas 
budgetregulatorer. Det går inte att 
vidmakthå lla krigsförbandens status 
om de inte får genomföra repetitions
övningarna. 

I förh ållande ti ll " vanlig" KFÖ inne
bär en FMÖ eller prioriterad miloöv
ning vissa merkostnader. Dessa är 
ofrånkomliga om man vill få ut det 
värde. som ligger i att samverkande 
förband är övade i samverkan o s v. 

Värdet av att den operativa chefen fått 
pröva hela försvarssystemet, såsom 
det är tänkt att verka i krigsplanlägg
ningen , motsvarar mer än väl merkost
naderna. 

- Underrättelsetjänsten måste övas. 
Samtidigt måste alla förband ges en 
förbättrad kunskap om angriparen. 

- Utvärde ringen av våra stora operativa 
övningar mås te ägnas större omsorg. 
För att möjliggöra detta måste kvali
ficerade stabsofficerare ställas till öv-
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ningsledarens förfogand e - även viss 
tid efter övningen. 

- Marinstabens vapenslagsinspektioner 
måste medverka i den regionala öv
ningsverksamheten på samma sätt som 
Flygstabens förbandsinspektion nu 
gör. 
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stabsläkare vid V listkustens militärkom
mando med Äh ·shorgs kuswrtilleriregemente 
i Göteborg. 

Personförlustberäkning vid robotträff i fartyg 
- En annorlunda studie 

Inledning 
Vapenutvecklingen efter andra världs
kriget har bland mycket an nat lett till att 
mer eller mindre sofistikerade robotsys
tem framtagits. Sjömålsrobotar före
kommer inom de flesta mariner världen 
över. Fartygstyper, där robotar utgör 
huvudbestyckning blir allt vanligare. 
Flygplansburna eller landbaserade ro
botar utgör dessutom ett stort hot mot 
örlogsfartyg. För att möta detta hot ut
rustas fartygen med komplicerade för
varningssystem, motmedel för att lura 
robotens målsökare , snabbskjutande ka
noner , antirobotrobotar m m. 

Under senare års krig har vid minst tre 
tillfällen robotar träffat och svårt skadat 
(sänkt) örlogsfartyg: Den israeliska jaga
ren Eilat 1967 , de brittiska jagarna Shef
field och Glamorgan 1982. Härutöver 
har äve n handelsfartyg drabbats: Atlan
tic Conveyor vid Falklandsöarna 1982 
och ett icke ringa antal tankfartyg i Per
siska viken 1984. 

Utförliga studier har kartlagt vapen
verkan i själva fartyget. Denna blir rela
tivt likartad: Robotens anflygning sker 
på låg höjd (2-4 m), för att undgå upp
täckt. Anslaget sker på denna höjd och 
drabbar fartygets överbyggnad e ller 
skrovets övre delar. Förstörelsen om
bord betingas av robotens sprängmedel 
och/eller ej förbrukat drivmedel. (Under 

Falklandskriget förekom som bekant ett 
antal blindgångare, vilka likväl vållade 
stor skada.) 

Av naturliga skäl har verkan mot 
"mjuka mål" (besättningen) ej kunnat 
studeras. Förlustberäkningar baserade 
på Eilat, Sheffield och G lamorgan (se 
ovan) låter sig knappast göras p g a ma
terialets litenhet. 

Beräkningsunderlag i riklig mängd 
finns dock från slutet av andra världs
kriget, då japanska självmordsflygföre
tag (Kamikaze) utfördes mot amerikan
ska fartyg. Likheten mellan dagens ro
botar och Kamikaze är i mångt och myc
ket slående: Anflygning på låg höjd, of
tast träff i skrovet ovan vattenlinjen eller 
i överbyggnaden , sprängmedel i form av 
bomblast eller speciell stridskon (OKA 
raketbomb) samt brinnande drivmedel 
(Fig l). 

Naturligtvis förekommer även skill
nader: Robotens högre fart vid anslaget, 
arten av sprängmedel, drivmedel samt 
inte minst annan konstruktion hos " mål
fartygen". 

Kamikazeepipagets storlek och högre 
vikt, såväl sprängmedel 500--1200 kg som 
flygbränsle , kompenserar i viss mån för 
olikheterna. 
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OKA raketbomb 

(Efter teckning av Lt Cdr F Freeman USN-R) 

EXOCET AM 39 

Fransk allvädersrobot 

ACCELERATION AUTOPILOT 

PROPE,lANT / ~= J / } l /1~ ~) ~\VAR~E.,D 
CRUISE 
PROPELLANT 

j RADm!E 

SELF C:t;JDA:-:CE 

Ca 5 meter 

48 

Material och metod 
För att få ett så likartat material som 
möjligt studerade förf därför verkan av 
55 kamikazeträffar mot 40 amerikanska 
jagare (DO) och eskortJagare (DE) mel
lan 26 mars och 29 juli 1945 utanför Oki
nawa. Fartygens deplacement, relativa 
storlek och besättning framgår av fig 2. 
Samtliga fartyg drabbades högt på skro
vet eller i överbyggnaden (brygga. skor
stenar, p jäser , centralsik te etc). 

Resultat 
Förlusterna förd e lade på skadade och 
döda framgår av tabell l. vilken även in
nehåller uppgifter om typ av fartyg. be
sättningens storlek och antalet träffar. 
Uppgift om förlusterna vid varje enskild 
träff vid flera träffar i samma fartyg har 
ej stått att finna. 

Spridningen i skadeutfall är stor (ta
be ll 2) . Anmärkningsvärt är dock. att an
talet döda och skadade är ungefär lika. 
vi lket ej är fallet vid "vanliga'' skadeut
fall i masskadesituation. Där tillämpas 
översiktsmässigt tumregeln 25 % döda. 
25 % svårt skadade och 50 % med lätta 
skador. 

På grund av den stora spridningen i 
materialet bör ej annan statistisk bear
betning än beräkning av medelvärde till
lämpas. Detta är , (avrundat till jämna 
femtal) , beträffande skadade 30 (eg 31) 
och döda 25 (26.4) per träff räknat på he
la materialet (55 träffar). Som jämförel
se- " One Case Repor(' - kan nämnas , 
att Sheffield 1982 (270 mans besättning , 
jämför fig 2) hade 24 skadade och 20 dö
da, trots att Exocetrobotens stridsspets 
ej detonerade. 

Uppdelning av materialet i jagare och 
eskortjagare ger väsentligen samma re
sultat trots relativt stor skillnad i depla
cement och besättningens storlek (fig 2). 

För enbart jagare gäller 21 (31 J) skada
de resp 27 (27 .l) döda på 48 träffar och 
motsvarande siffror för eskortjagare är 
27 (27.4) resp 21 (re.e) på sju träffar. 
Detta bör tolkas så. att besättningen 
varit jämnt fördelad inom fartygets mål
volym och att två e ller flera träffar ej 
drabbat samma stäl le i fartyget, vilket 
en ligt skaderapporterna ej heller varit 
fallet. 

Då antalet träffar i eskortjagare en 
dast är sju, bör dock värdena vid en dylik 
uppspaltning tolkas med försiktighet. 

Diskussion 
Robotars verkan i målet har en viss mer 
eller mindre konstant " rymd" (m'). 
Antalet besättningsmän inom den ak
tuella rymden förutsätts vara relativt 
konstant då besättningen är mer eller 
mindre jämnt fördelad i stridsfartyg. 
Stor skillnad föreligger här mellan ör
logsfartyg, vilka naturligtvis har vissa 
personaltätare utrymmen. och con
tainer- eller tankfartyg, såsom Atlantic 
Conveyor 1982 och det stora antalet tan
kers i Persiska viken 1984 . där besätt
ningen e j är spridd över hela fartyget, 
utan mer eller mindre koncentrerad till 
bryggan (och maskinrummet). 

Förlustutfallet är så ledes ej procen
tuellt. el v s baserat på besättningens 
storlek utan absolut. (Vid sjukvårds
beräkningar på landförbands strid och 
under s k flygtryck talar man om procen
tuella förluster.) 

Träff i örlogsfartyg med ca 50 mans 
besättning eller mindre torde innebära 
totalförlust av såväl fartyg som besätt
ning. 

En stor del av de skadade (50 % ?) 
kommer att ha så svåra brännskador att 
de kräver intravenös vätsketillförseL De 
flesta av dessa och ytterligare ett stort 
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Exempel på amerikanska jagare och eskort
jagare vid Okinawa 1945 

Klass 

Sims 

Bristol 

Fletcher 

Rudderow 

su.mner 

Depl. 

1570 

2050 

1450 

2200 

Längd 
(Fot) 

347 

306 

376,5 

Fart 

37 

37 

35 

24 

34 

Besättn. 
(ca) 

250 

275 

345 

220 

345 

Förlusten i besättningar på jagare och eskortjagare (USA) , 
vilka skadats eller sänkts vid Kamikaze anfall mars -
juli 1945 vid Ok inawa 

* 
Antal 

u ss Nr Klass Da tum träffar Besätt -
(om fler ni ng 
;in en ) 

KIMB ERLY 521 F 1 26 mars 329 

o - BRIEN 725 :; 27 mars 336 

NEWCOME 586 F 1 6 ap ö . l 3 329 

LEUT ZE 481 F 1 6 april 329 

MULLANY 528 F 1 6 april 329 

HOWORTH 592 F 1 6 april 3 329 

HYMAN 7 32 s 6 april 336 

MORRIS 417 s - s 6 april 251 

HAYNSWORTH 700 s 6 april 336 

BUSH 529 F 1 6 a pril 329 

WESSON E 7 april 216 

BENNETT 473 F 1 7 april 329 

GREGORY 802 F 2 8 april 3 1 9 

CHARLES J. 
BADGER 657 F 2 9 a pr i l 273 

WHITEHURST E 12 a prj_l 1 86 

MANNER T 
ABE LE 733 s 12 april 2 336 

STANLY 478 F 1 12 april 329 

CASSIN YOUNG 793 F 2 12 april 3 1 9 

RALL E 12 a pr j_ l 200 

LAFFEY 724 s 16 aprj_l 3 336 

BOI<IERS E 16 aprjl 186 

PRINGLE 4 5 1 F 1 16 apr i l 329 

BRYANT 665 F 2 16 april 3 19 

RALPH TALBOT 39 0 G 27 apri l 251 

TWIGGS 591 F 1 28 april 329 

HAZ ELWOOD 53 1 F 1 29 april 2 329 

LUCE 522 F 1 4 maj 329 

MORR I SON 560 F 1 4 maj 329 

ENGLAND E 9 maj 186 

EVANS 552 F 1 11 maj 4 329 

HUGH W. 
HADLEY 774 s 11 maj 3 336 

l 

Tabell 

S i da 1 ( 2 ) 

Döda skadade 

4 57 

50 

l 
76 

40 5 1 

8 30 

30 36 

9 14 

11 41 

12 45 

1 2 27 

87 42 

8 25 

3 18 

o 2 

o o 
37 37 

79 35 

o 3 

1 59 

21 38 

32 71 

48 59 

62 125 

34 33 

5 9 

126 3 

46 26 

149 94 

52 10 8 

34 30 

3 1 29 

28 6 7 
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u ss Nr 

JOHN C. 
BOTLER 

LITTLE 803 

STORMES 780 

DREXLER 741 

BRAINE 630 

SHUBRICK 639 

w. D. PORTER 579 

TWIGGS 591 

CALLAGAN 792 

* 
Klass: 

GRIDLEY 

SIMS 

BRIS'I'OL 

FLETCHER I 

FLETCHER II 

ALLEN M. SUMNER 

DESTROYER ESCORT 

Klass* 

E 

F 2 

s 
s 
F 2 

B 

F 1 

F 1 

F 2 

(G) 

(S-s) 

(B) 

(F 1) 

(F 2) 

(S) 

(E) 

Datum 

20 maj 

23 maj 

25 maj 

28 maj 

27 maj 

29 maj 

1 o juni 

16 juni 

29 juli 

antal kommer att ha inandats giftiga ga
ser, exempelvis cyanväte(') , vilka frigö
res bl a vid pyralys av plast och kabeliso
lering. som förekommer rikligt i moder
na stric;lsfartyg. 

l den svenska marinen finns ej längre 
några jagare. Däremot förekommer ett 
flertal "robotvärdiga" fartyg såsom min
fartyg, hjälpminfartyg, robotbåtar och 
kustkorvetter. 
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Antal l träffar Besätt-
(om fler ni ng 
än en) 

2 216 

319 

336 

336 

2 273 

270 

329 

329 

31 9 

Tabell 

Sida 2 

Döda 

o 
30 

21 

158 

50 

32 

o 
165 
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( 2) 

skadade 

-

3 

79 

16 

51 

78 

28 

61 

130 

71 

Tilläggas bör även att motståndaren 
förfogar över ett stort antal "robotvärdi
ga" fartyg. Omhändertagande av skada
de även från dessa fartyg kan bli en 
uppgift för vår sjukvårdsorganisation. 

Sammanfattning 
För sjukvårdstaktisk förlustberäkning 
bör vid robotträff i örlogsfartyg konstan
terna 30 skadade och 25 döda kunna till-

'T'"tbell. 2 

Förluster vid Kamikaze-anfall mot amerikanska 
jagare och eskortjagare vid Okinawa 1945 

Förluster 

(S =Skadade 
D=Döda) 

150 

1 00 

so 

l 

D 

s 

1705 1452 

n=55 

Hela materialet 

D 

s 

1513 1304 

n=48 

Jagare 

s 

D 

192 148 

n=7 

Eskortjaoare 
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lämpas. Träff i örlogsfartyg med c:a 50 
mans besättning e ller mindre torde in
nebära totalförlust av såväl fartyg som 
besättning. De döda utgör dock väsentli
gen ej något sjukvårdsproblem. 

Litteratur 
Dictionmy of American Naval Fighting Ships 
Navy Department, Washington 
Vol l l959. Vol II 1963. Vol VIII 1981 
English and Watts: B au/e for the Falklands 2: 
Naval Forces 
Osprey. London 1982 

Ledamoten Peter Herlitz, som är ma
rinstabsläkare och specialist i allmän
kirurgi, Lämnar här kommentarer till 
stabsläkare Carl F Ebelings studie 
avseende Likheter i personalskadeutfall 
vid träff av Kamikaze resp robot i 
fartyg. 
Krigssjukvården har ständigt kravet att 
söka tillhandahålla tillräckliga sjukvårds
resurser i anslutning till skadeplatsen. 
Enda alternativet till detta krav är att , 
inom ramen för de tidsmässigt ofta myc
ket knappa marginaler , den skadade 
människokroppen till åter transport av 
sagda kropp till plats med tillräckliga 
sjukvårdsresurser. Kravet på snabb och 
skonsam transport innebär vanligen krav 
på helikoptertransport. A v flera skäl sy
nes tyvärr ej helikoptertransport vara ett 
realistiskt alternativ för den svenska 
marin~n - skäl alltifrån brist på lufther
ravälde till skäl liknande de Napoleons 
beklämde borgmästare anförde som allra 
sista ursäkt för utebliven salut : "enfin , il 
n'y a pas de canon" kan kanske ha rele
vans även i frågan om sjuktransporter 
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med helikopter i den svenska marinen. 
Saknas förutsättning för den bästa lös

ningen bör man studera den näst bästa: 
bästa möjliga primära omhändertagande 
på skadeplats och adekv(lt behandling på 
skadeplats till dessavtransport är möjlig. 
Ett speciellt marint problem är givetvis 
att skadeplatsen i vår lätta flotta löper 
betydande risk att sjunka efter t ex ro
botträff. Förhoppningsvis innebär dock 
vår satsning på flera små enheter en 
möjlighet för överlevande att bärgas 
även om deras fartyg sjunker. För skada
de innebär transport även med snabba 
övervattensfartyg tidsmässigt så lång 
transport att adekvat chockbehandling 
måste påbörjas ombord . Behandling av 
t ex brännskador kräver intravenös till
försel av vätska i stora mängder. För att 

kunna göra en bedömning av behovet av 
vätskor och andra medik amenter om
bord är ett skadepanorama och en be
dömning av skadeutfalle ts omfattning gi
vetvis nödvändigt inte ba ra för att kunn a 
motivera de (relativt måttliga) kost
nader , som är aktuella, men även för att 
motivera de krav på utrymme ombord 
som en utökning av läkemdelsfö rrådet 
ställer. 

Ett skadepanorama på ytfartyg måste 
rimligen variera beroende på vilken typ 
av vapenverkan fa rtyget utsätts för. ska
deutfallet vid beskjutning med artill e ri 
tror vi oss med rimlig säkerhet kunna be
döma med stöd av tidigare erfaren het 
och kännedom om såvä l artilleriets som 
fartygens utveckling. Verkan av minde
tonationer är rel ativt förutsägbar. Flyg
anfall innebär i vissa alternativ av vapen
insats förändringar jämfört med tidiga re 
beräknade skadepanorama, vi lka kan in
nehära krav på förändringar i sjukvårds
beredskapen. Robothotet har dock varit 
en källa till mycken diskussion. 

Fram till tiden för Falklandskriget 
skilde sig åsikterna om skadeverkning
arna av robotträff rätt väsentligt vid dis
kussioner marinl äkare emellan. Diskus
sionerna bör nog fortsätta - robotut
vecklingen gör det - men stabsläkare 
Ebelings slutsats att en Kamikaze och en 
av de idag aktuella robotarna företer 
stora likheter är bestickande - de består 
båda av en sprängladdning av hittills re-

lativt jämnstor storlek. leverad till må
let. Det faktum att Kamikazen styrdes 
av en mänsklig datamaskin meda n ro
boten styrs av elektroniska målsökare in
nebär vid träff ingen skillnad fö r mot
tagarna. De krigsfartyg som fram till 
idag träffats av idag aktue ll a robotsys
tem synes ha fått skado r på fartyg och 
personal av samma typ och omfattning 
som de kamikazaträffade amerikanska 
fartygen under andra världskriget. 

Det Ebe lingska resonemanget är en
kelt och utgår från ett material som 
många av oss tidigare läst utan att direkt 
koppla det samman med det tillkomna 
robothotet. Resonemanget är logiskt 
och jämförelser mellan Kamikazens ska
deverkan för 40 år sedan och skadeve r
kan av dagens generation av icke kärn
vapen laddade sjömålsrobotar förefa ller 
hålla och innebära att vi nu har ett be
tydligt bättre beräkningsunderlag för så
väl skadepanorama som skadeutfall vid 
robotträff i fartyg. 

Någon må kanske tycka att det Ebe
lingska resonemanget är för enkelt (och 
lättbegripligt) för att tas på fullt allvar- i 
så fall bör trösten vara att resonemanget 
i alla fall omede lbart ger ett högst väl
kommet praktiskt brukbart beräknings
underlag. Dessutom är det ett argument 
mot det gamla cyniska men tyvärr ej all
tid helt osanna talesättet: " the only 
thing you learn from history is that no
body ever learns anything from history" . 
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Med en kombination av 
målsöknin och tråd rning 

har man full kontroll 
ända till dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradeträdstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerner med 
mälsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. Värt nya företags-märke 
unik precision och läng räckvidd vid hög fart. är en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den lättaTP 427 är en universal torped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
då det gäller vapenplattformar och mäl. har samverkat till den positiva utveckling som 

- FFV upplever 

;~-----------------------vvv Försvarsmateriel 631 87 EsKilstuna 

STELLAN BOJERUD Stel/an Bojerud är major vid Svea livgarde. 
Han har tidigare presenterats i nr 211984. 

Svenska flottans hjälpkryssare 1939-1945 

Under trettiotalet hade Fartygsuttag
ningskommissionen nedlagt ett omfat
tande arbete på att klassifiera, bedöma 
och utta lämpliga handelsfartyg för att i 
händelse av krig kunna inkallas till flot
tan. Dessa hjälpfartyg indelades i o lika 
kategorier, varav hjälpkryssare var den 

Hjkr Namn 
nr Typ 

Ägare 
H emort 

största typen. Den officiella definitionen 
på hjälpkryssare löd: "Större snabbgå
ende och sjögående fartyg". 

Enligt 1939 gällande mobiliseringsta
bell nio handelsfartyg uttagna för 
tjänst som hjälpkryssare (hjkr). Dessa 
var: 

Marindistrikt 
Förband 

l s/s Ragne Stockholms Rederi AB Svea 
Stockholm 

Kustflottan 2. kryssardiv 

s/s Regin 2 
3 s/s Drottning Victoria Statens Järnvägar, distriktchefen " 

Malmö 
4 m/s Waria Stockholms Rederi AB Svea 

Stockholm 
MDO 3.kryssardiv 

5 
6 

m/s Warun 
s/s Suecia Rederi AB Svenska Lloyd 

Göteborg 
MDY 4.kryssardiv 

7 m/s Kaaparen Rederi AB Transatlantic 
Göteborg 

8 m/s Wiril Stockholms Rederi AB Svea 
Stockholm 

MDS 5.kryssardiv 

9 m/s Wormo 

2. och 3. kryssardivisionerna skulle mo
biliseras av Stockholms station , under 
det mobiliseringen av 4. och 
5.divisionerna skulle ske i Karlskrona. 
Vid dessa örlogsstationer fanns erfor
derlig militär utrustning upplagd för far
tygens omvandling till örlogsfartyg . Viss 
utrustning för ombyggnad skulle levere
ras direkt från industrin enligt krigsleve
ranskontrakt. För bestyckning av hjälp-

kryssarna ifrågakom arti lleri , som iland
tagits från äldre stamstidsfartyg vid om
byggnad eller utrangering. Det medel
svåra artilleriet, som var avsett för 
hjälpkryssarna , var främst 12 cm kano
ner M/94, vilka härstammade från Oden
klassens pansarbåtar, torpedkryssare 
och gamla 3:e klassens pansarbåtar. Hjkr 
7 Kaaparen var planlagd att föra fyra 15 
cm kanoner M/98, vilka ilandtagits från 
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Dristigheten, då denna pansarbåt 
1927- 29 ombyggdes till flygdepåfartyg. 

Inkallelserna 
Redan den 24 augusti 1939 beslöt svens
ka regeringen att " krigsorganisera" de
lar av försvaret. Förberedande order 
sändes till fartygsägarna påföljande dag. 
Med anledning av krigsutbrottet i Euro
pa, proklamerade regeringen den l sep
tember " förstärkt försvarsberedskap", 
vilket bl a innebar omfattande inkal
lelser av hjälpfartyg. 

De först inkallade hjälpkryssarna var 3 
Drottning Victoria och 4 Waria. Medan 
Statens Järnvägar omedelbart sände sin 
tågfärja norrut för utrustning vid Finn
boda varv i Stockholm , meddelade äga
ren till Waria , Stockholms Rederi AB 
Svea , att fartyget omöjligtvis kunde stäl
las till förfogande. Marinen hävde i detta 
läget inkallelsen för Waria. 

När kriget kom närmare Norden ge
nom Sovjetunionens överfall på Finland 
den 30 november 1939, initierades yt
terligare inkallelser av hjälpfartyg , som 
bl a omfattade 4 Waria , 5 Warun och 9 
Wormo. Denna gång kunde Stockholms 
Rederi AB Svea ställa både Waria och 
Warun till förfogande , men meddelade 
att Wormo var på utrikes resa , varför 

man föreslog att bolagets nylevererade 
m/s Fidra skulle disponeras som ersät
tare. Marinledningen accepterade detta 
och Fidra erhöll benämningen hjälpkrys
saren JO. 

Under tiden hade en annan av Svea
bolgers W-klass fartyg inka ll ats som 
hjälpkanonbåL Det var hjkb J4 Wiros, 
som inkallats redan den 1 september 
1939 och som var avsedd som chefsfartyg 
i 14. vedettbåtsdivisionen inom Ålands
havseskadern. Då detta fartyg var när
mast identiskt med Waria och Warun, 
beslöt man att " uppklassa" även detta 
till hjälpkryssare . vilket skedde innan 
fartyget lämnat ombyggnadsstadiet. Wi
ros fick behålla nr 14 även som hjälpkrys
sare. 

Vid årsskiftet 1939/40 uppgick antalet 
inkallade hjälpkryssare således till fem . 
Några ytterligare inkallelser av denna 
fartygstyp skulle icke komma att ske . 

Ombyggnaderna 
3 Drottning Victo ria, 4 Waria och 5 Wa
run ombyggdes vid Finnboda varv i 
Stockholm, JO Fidra vid Götaverken i 
Göteborg, under det 14 Wiros ombygg· 
des vid Gävle varv. 

Ombyggnadssliderna blev följande: 

Fartyg 
3 Drottning Victoria 
4 Waria 

Ombyggnad påbörjades 
1939-09-05 

Ombyggnad klar 
1939-10--14 
1940--04-05 
1940--04-05 
1940-04-02 
1939-11-15 

1939-12-27 
5 Warun 1939- 12-13 
10 Fidra 1939-12-15 
14 Wiros 1939-09-05 

Då flottans ordinarie minutläggare - " min
kryssaren" Claes Fleming (1912 , 1735 
ton, 4-12 cm kan M/11, 4-6,5 mm ksp 
M/10) - var i ett mycket dåligt tillstånd 
och näst intill obrukbar , var det mycket 
viktigt att snabbt få hjkr 3 Drottning 
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Victoria i tjänst. I sin egenskap av tåg
färja hade detta fartyg synnerligen 
lämpliga utrymmen för anordning av 
mindäck med stor minkapacitet. Farty
get var dessutom förhållandevis snabbt 
(17 knop 1 och kunde lägga ut minor u n-

der full fart, utan att minankarna slets 
loss. Ombyggnaden av Drottning Vic
toria bedrevs med stor energi i skift dyg
net runt. Redan den 10 oktober kunde 
fartyget göra provtur. varvid artilleriet 
provsköts och ansköts. Fyra dagar senare 
levererades fartyget till flottan . 

Hjkr 14 Wiros ombyggdes tämligen 
raskt vid Gävle varv under det att om
byggnaden av de övriga hjälpkryssarna 
drog ut på tiden. Ett av skälen var att 
isen lagt sig, och det inte fanns någon an
vändning för fartygen , innan isarna gått 
upp. Man tog således tid på sig, och far
tygen var klara i april 1940. 

Hjälpkryssarnas tjänstgöring 
Hjkr 3 Drottning Victoria anslöt sig till 
kustflottan omedelbart efter leveransen 
från varvet. Därpå följde en tid av in
tenvsiv utbildning och övning av den nya 
besättningen. 

Bild J. Hjälpkryssaren 3 Drottning Victoria. 

Den 6 december 1939 beordrades far
tyget utlägga den s k norra mineringen i 
Ålandshav , vilken operation under
stöddes av hela kustflottan och tillgäng
ligt flyg. Detta företag framstod 1939 
som tämligen dramatiskt, och den folk
rättsliga grunden för utläggande! av mi
neringen hade vållat diskussioner i rege
ringskretsar. 

Genom krigsutbrottet hade ett stort 
antal svenska järnvägsvagnar blivit kvar i 
Tyskland. För att förenkla återhämtan
det av dessa . önskade Statens Järnvägar 
åte rfå sin tågfärja. Den 8 januari 1940 
återlämnades DrOT/11ing Victoria tillfäl
ligt till SJ. Fartyget berövades sina kano
ner , men var i övrigt krigsberett och ör
logsmålat. Denna "tillfälliga" återläm
ning kom at t bestå till den 6 okto
ber 1945, då fartyget slutgiltigt åter
lämnades till sin ägare. 

Waria och Warun tjänstgjorde inom 
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stockholmseskadern. Åren 19-14-1945 
återfanns de pa somrarna i Norrlandsav
delningen och på vintrarna i Stockholm
seskadern. Waria aterUimnades till ägar
na 15 oktober 1945. Warun 25 oktober 
samma år. 

Fidra e rsatte Drottning Victoria som 
minutläggare i kustflottan och fick i slu
te t av beredskapsåren sällskap med nyle
ve rerade Älvsnahhen. Fidra återlämna
des den 6 oktober 1945. 

Wiros började sin bana inom Ålands
havseskadern , vi lken redan varen 1940 
uppgick i Stockholmseskadern. Fran 
1941 och fram till krigsslutet tjänstgjo rde 
Wiros i Karlskronaavdelningen. Hon 
återlämnades ti ll sin ägare den 11 de
cember 1945. 

Fartygens individuella öden 
3 Drottning Victoria var byggd av Swan, 
Hu nter & Wigham Richardson Ltd, 

Newcastle on Tyne. oc h sjösatt 2 1 fe b
ruari 1909. Som tågfär ja alterne rade ho n 
på rutten Trelleborg- Sassn itz med sys
terfartyget Konung Gus/af V och tre tys
ka färjor. 

Efter kriget insattes hon so m bil fä rja 
p a traden Trelleborg-Trave miin de. Hon 
såldes av SJ efter utrangeringe n de n 4 
oktober 1908. Delar av inred ninge n köp
tes och insta llerades i e n stock ho lmsres
taurant (Golden Days) meda n resten 
höggs upp hos Persö ner i Ystad. 

JO Fidra var byggd av Finnboda Va rf i 
Stockholm och leve rerad de n 17 april 
1939. Hon sattes in på rutte n Stockh o lm 
- Malmö- H ull - London . E ft e r krigsslu
tet itterinsattes hon i den na t jänst , me n 
överfördes efter en tid till Sveabo lagets 
transatlantiska linje r. Ho n såldes till en 
ita liensk redare 1967 och passe rade fl e ra 
ägare innan hon 1973 kö ptes av Kalipo lis 
Mar Co Ltd, Limasso l. Cypern . Hon 

Bild 2. Hjälpkryssaren 5 Wan111. (l bakgrunden pansarskeppel Ä ra n.) 
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up pges fortfarande finnas kvar under 
namn et m/s Spyros, men ströks frän Llo
yds register den 2 september 1977. 

4 Waria var byggd av Öresundsvarvet 
i La ndskrona 1938 och var klar den 25 
augusti detta år. Liksom de övriga W
båtarna gick Waria före kriget i kust- och 
östersjöfa rten . Efter kriget fortsatte hon 
de nna typ av t jänst intill dess hon såldes 
till jugoslaviska ägare 1961. Hon uppges 
fo rtfara nde finnas kvar som m/s Rasa , 
ägd av Losin jska Plovidba OOUR Bro
d arstavo. 

5 W arun byggdes av Öresundsvarvet 
1935 . Den 3 augusti 1956 drabbades hon 
av e n e ldsvåda och gick i samband här
med på grund. Hon reparerades och för-

Bild 3. Hjälpkryssaren JO Fidra. 

längdes samt såldes till utlandet. Efter 
att varit i flera grekiska redares ägo, blev 
hon m/s Aris1ides, tillhörigAristides Mar 
lnc . Panama. Hon omdöptes senare till 
m/s Ril'erside, vilket namn hon bar då 
hon elen 22 maj 1980 uppbringades av 
italiensk tull för cigarettsrnuggling. En
ligt uppgift är ho n ännu beslagtagen i 
Italien. 

14 Wiros var ävenleeles en produkt 
från Öresundsvarvet. som levererade 
henne 1937. Hon var i Sveas ägo fram till 
1959 , d ä hon såldes till en tysk redare . 
Senare så ldes hon vidare till Shaw SS Co 
Ltd, Halifax. Canada. Hon uppges fort
farande finnas kvar under namnet m/s 
Koral/e. men upplagd sedan juni 1969. 
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Data om fartygen 
Allmänna uppgifter 

Namn BRT NRT Längd x bredd x djup Maskineri 

3 Drottning 
Victoria 3296,53 1447,72 112 ,25 x 15,56 x 6,73 5800 IHK 2 x 3-exp 

kolvångmask in 
4 Waria 883,40 511 ,00 67 ,75 x 10 ,68 x 3,68 1230 HKR 4-cyl 2-takt 

ATLASPOLAR 
5 Warun 805 ,28 438,62 65 ,86 x 10,86 x 3,70 1040 HKR MAN 

KOCKUM diesel 
10 Fidra 1489,15 1028,54 85 ,31 x 12 ,08 x 4,50 1928 HKR 5-cyl 2-takt 

diesel 
14 Wiros 852,34 495 ,02 68 ,51 x 10 ,86 x 3,68 1230 HKR 4-cyl 2-takt 

Bestyckning 

3 Drottning Victoria 
3 - 12 cm kanoner M/94 C (nr från Ulf 
och nr 27- 28 från Niord) 
2- 57 mm lvkanoner M/89 B (nr 57 och 
108) 
2- 40 mm !vakan M/36 (nr K 5 och K 6) 
2 - 8 mm luftvänrskulsprutor M/14-29 
(nr 5203 och 5204) 
2- sjunkbombkastare M/33 
l - skyddsvep M/31 (paravansvep) 
l - 400 watt radiostation 
l - 3 watt FM radiostation M/39 
3 - kortvågsmottagare M/39 

450 minor typ M/14 alternativt 350 mi
nor M/25, M/39 eller M/F: l , alternativt 
200 minor M/F:3 e ller M/F:5. 

JO Fidra 
2- 12 cm kanoner M/94 C (nr 25-26 från 
Nior d) 
2- 57·mm lvkanoner M/89 B (nr 38 och 
85 från Tapperheten) 
2- sjunkbombkastare M/33 
l- skyddsvep M/31 
Radioutrustning i likhet med Drottning 
Victoria. 
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ATLAS-POLAR 

269 minor. (147 typ M/25 eller M/35 eller 
M/F: 1 och på shelterdäck 122 typ M/25 
e ller M/31) 

W-båtarna 

2 - 12 cm kanoner M/94 C 
2 - 57 mm lvkanoner M/89 B 
2 - 8 mm lvksp M/36 
2- sj unkbombkastare M/33 (ej på Wiros) 
Radio- och paravanutrustning som 
Drottning Victoria. 

92 minor (Wiros endast 24--28 st) 
Dessa fartyg hade även sjunkbombfäl
lare : Waria två typ C , Warun sex typ C 
och Wiros två typ A. 
Warun var ensam om att föra en 45 cm 
dubbel torpedtub på lastluckan för om 
kommandobryggan. 

Även dessas fartyg fick ju sin be
styckning frå n utrangerade örlogsfartyg. 
Waria hade 12 cm kanonerna nr 19 och 
20 från Thor och 57 mm kanonerna nr 64 
och 105 från Äran . W arun hade sina me
delsvåra pjäser nr 35 frå n Sölve och 63 
från Folke och 57 mm kanonerna nr 167 

och 217 från Äran . Wiros fick si na 12 cm 
pjäser nr 29 och 34 från Niord. Var hen
nes 57 mm kanoner nr 27 och 74 var 
hämtade, har ännu ej kunnat kl ar läggas. 

Under beredskapsåren ändrades be
styckningen en del. Alla fartyg i tjänst 
1942 erhöll två 20 mm !vaka n M/40. Med 
undantag för Waria fick fartygen 57 mm 

Besättningar H j kr H j kr 
3 4,5 

Kapten 2 l 
Subalte rnofficer 3 3 
Intendent (värnplikt off) - l 
Läkare l l 
Uo (art) 4 2 
" (sign) l 
"(min) 3 
" (förråd) l 
" (maskin) 8 4 
Manskap 115 55 
(varav värnpliktiga) (26) (18) 

Ovanstående tabell visar Wiros besätt-
ning då hon var hjälpkanonbåt. Efter 
omklassningen till hjälpkryssare och där-
med följand e mer krävande tj änst , öka-
des hennes besättning till i likhet med 
W aria och W arun. Civilt hade W-båtarna 
22 mans besättnin g. 

Källor 
Handlingar i Krigsarkivet , Stockholm. 
(Främst KMF/S kepp litt F II a). Lloyds Re-
gister. 
"Klart skepp till minfällning" . John Rumeni-
us, Stockholm 1976. 

kanonerna utbytta mot 40 mm !vakan 
M/36 under loppet av 1942, men detta 
ändrades på hösten samma år tillbaka till 
57 mm lvkan M/38 med undantag för Fi
dra, som behöll sina 40 mm !vakan. 1941 
ökades även antalet luftvärnskulsprutor 
till fyra (två dubbelpjäser). 

H j kr Hjkr 
10 14 

1 
3 l 

l 
l l 
2 2 
1 l 
2 

7 2 
77 32 
(25) (6) 
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Generalmajor 
CLAES SKOGLUND 

Gemensam grundsyn 

Bakgrund 
1958, året Flottan led ett stort, beklag
ligt men i viss mån självförvållat bakslag 
i avvägningsfrågan, hade undertecknad , 
då gstöverstelöjtnant och lärare vid 
FHS , äran inleda en debatt i denna tid
skrift under ovanstående rubrik. Detta 
ansågs tydligtvis så märkligt att det sär
skilt omnämndes i minnesskriften med 
anledn ing av Örlogsmannasällskapets 
200-årsjubileum. 

Debattinlägg följde av bl a dåvarande 
kaptenerna Per Rudberg och Nils Hell
ström, den senare min uppslagsrike med
arbetare i milo Väst stab ett årtionde se
nare. Vi var förvånansvärt överens om 
frågor som djupförsvaret till sjöss ända 
fram mot angriparens kust , de kanalise
rande skärgårdarnas värde för försvaret 
med marinstridskrafter och kvantitetens 
betydelse vid sidan av kvaliten. 

Bakgrunden var emellertid tidigare 
allmänna påståenden om förment arme
dominans i försvarsstaben , vi lket skulle 
förorsakat bakslaget. Därom får den 
kommande historiska forskningen ge be
sked. Att statens ramavtal med dåvaran
de SAAB spelade en avgörande roll står 
likväl klart. Det var de tolv flygande 
Lansen-divisionerna som skulle fram på 
jagarnas bekostnad. Där stod avväg
ningsstriden. 

I mitt inlägg dristade jag mig framhålla 
att armen , enkannerligen generalstaben , 
under 1900-talet ingalunda vari t en 
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Clrii!S Skog!und har vari! mililärbefälhavare i 
Väsfra mililärområde! och chef för försvars
högskolan. Ä ven som pensionär de/w r han 
jliligt i försvarsdebau en. 

principiell motståndare till Flottan. Där
emot har det ofta rått skepsis mot den 
stra tegi , numera bättre be nämnd opera
tionskonst, Flottan hävdat med därav 
följ ande fartygstyper. Ibland har det 
blivit tvärtom: tillgänglig fartygsmateriel 
har fått bestämma uppträdandet till 
sjöss. 

Det har funnits en tendens i fartygs
byggnadspolitiken att ta ett iråkat mili
tärpolitiskt läge i Östersjöområdet för 
givet och under lång tid oföränderligt. 
Eftersom särskilt stora fartygs livslängd i 
en flottplan sträcker sig över ett kvarts 
sekel, kunde valet av fartygstyp efter
hand medföra betänkliga konsekvenser. 
Verkligheten kom att alltmer avvika från 
den givna förutsättningen. Att detta är 
ett svårt problem skall ingalunda be
stridas. Några exempel må belysa. 

F-båten lanserades i anslutning till 
ryskjapanska kriget 1904-05 , där även 
den ryska Östersjöflottan gått förlorad 
vid Tsushima m fl sjöslag. Nu hade vi 
fått chansen att möta " huvudfienden" 
till sjöss och med skepp. Den s k fram
stötsstrategin togs fram. Att en stormakt 
aldrig i längden skulle förbli i ett svag
hetstillstånd, besinnades inte riktigt. Re
dan vid första världskrigets utbrott var 
den ryska Östersjöflottan till stora delar 
återuppbyggd. Sverigedivisionen var 
kompletterad till tre skepp först 1922. 

Vid denna tidpunkt var likväl båda 

stormaktsflottorna i Östersjön borta. l 
1927 års flottpl an sku ll e följaktligen ut
sjöflottan bibehållas och ett fjärde pan
sarskepp tillkomma, fortfarande enligt 
principe n snabbare än den starkare, star
kare än den snabbare. Redan året därpå 
krossades denna illusion. när Tyskland 
blottade fickslagskeppet Deutschland, 
både snabbare och starkare. Att Sveri
geskeppen trots allt spelade en betydel
sefull roll för att täcka ostkusten, när he
la arme n våren J 940 måste grupperas vid 
västgränsen lik som för övrigt under hela 
andra vär ldskriget. star dock fullt klart. 

Kryssarbyggena under nämnda krig 
och ett alltmer ökande flygtryck förbigås 
här. Vare nog sagt att redan tre år efter 
färdigställandet 1LJ47 diskuterades att ta 
dem ur Östersjön för skydd av import
sjöfart i Västerhavet. 

Från ge neralstabsh<'lll hävdades konse
kvent att en flotta skulle vi givetvis ha. 
Men det skulle vara en "lätt" flotta. all
tid ett något diffw;t begrepp. Att häri 
också låg e n förhoppning att en sadan 
flotta skulle bli billig och därigenom fri
göra medel fran dyrbara skepp till de 
andra försvarsgrenarna, är obestridligt. 
Medan Flottans officiella linje långt inpå 
1940-talet var först pansan,kepp. sedan 
pansarkryssa re, slutligen "lätta" krys
sare (7000 ton), fanns eme ll ertid i yngre 
sjöofficerskretsar en opposition för en 
lät t fl o tta i sve nsk bemärkelse. Denna 
opinion vågade sig in te t ill offentlig ut
tryck. I "Knopar på logglinan" skriver 
amiral Stig H :son-Ericson: "Sj~ilv före
trädde jag tillsam mans med många yngre 
kamrater en lättare flotta. Oförbehåll
samt må här erkän nas att en viss lojalitet 
- blandad med opportunism - verkade 
återhållande på ett eget ställningstagan
de" . 

Hade man med kraft hävdat sin upp
fattning , därm ed mötande de mot sina 

generaler iippet kritiska unga genera lsta
barna men samt idigt understrykande att 
de nödviindigtvis flera, lätta fartygen 
krävde en oförändrad ekonomisk ram, 
kunde mycket sett annorlunda ut. 

1950 utkom skriften "Motstand mot 
stormakt", författad av generalstabsoffi
cerare. Den var riktad mot det alltmer 
dominerande Flygvapnet med dess ste n
härda satsning på jaktflyget. Först när 
dess behov tillgodosetts, kunde man tän
ka sig att någon del av kakan blev över 
till attackflyget och dc andra försvars 
grenarna. ''Motstillld mot stormakt" 
hävdade en balanserad avvägning . 

Av särskilt intresse här är dess syn på 
Flottan. Mot bakgrund av de a-priser 
~om framräknats i anslutning till 1945 års 
försvarskomrnitte konstaterades att 
även jagare, för stormakter en förbruk
ningsvara under andra världskriget , nu
mer nått en sådan kostnadsnivå att för
lusten av en landskapsjagare (2000 ton) 
för en småstat typ Sverige innebure en 
mycket svår förlust. Därför förordades 
en ny fartygstyp. där manga små - fram 
till 1960 50 stycken, omkring 300 ton -
skulle ersätta ett filtal stora inom bibe
hållen kostnadsram för flott an. Huvud
uppgiften skulle vara bekämpning av in
vasionsfarkoster nära vår kust, varför 
den benämndes kustjagare. Efte rsom 
möjlighet att placera sjörobot på så små 
fartyg ännu inte existerade (det antyd
des dock) var bestyckningen 10 cm ka
non av rekylfri typ och 40 mm luftvärn. 
Men den skulle också vara användbar för 
minsvepning, skydd av kustsjöfart , där 
tlyghotet bedömdes minst lika stort som 
angrepp av fartyg, och ubåtsjakt. Andra 
världskrigets korvett föresvävade härvid 
författarna. Den kunde dock göras 
mindre eftersom den skulle uppträda i 
svenska kustfarvatten, inte i grov at-
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lantsjö. 
Här skisserades sålunda en verkligt 

lätt flott a. allsidigt anviindbar. som re
dan sk ulle varit utbyggd år 1960. 

Det är intressant att mot denna bak
grund ta del av en artikel i Krigsveten
skapsakademiens Tidskrift (nr 6/83) 
" Vår försvarspolitik i belysning av ubåts
kränkningarna" författ ar av konterami
ral Gunnar Grandin. Apropå den nya 
fartygstypen kustkorvett (320 ton) skri
ver han: 

' 'Avsikten med den iir a tt pit e n sa liten 
plattform som möjl igt och med en avancerad 
stridsledningsutrustning kunna föra vapen 
dels i det direkta invasionsförsvaret såsom ro
botar och torpeder samt dels ubåtsjaktut 
rustning och mino r. På så viss blir fartygs
typen med en lite n me rkostnad användbar i 
den ena eller den andra funktionen. l fredstid 
och beredskapsiiigen med tyngdpunkt pa 
ubåtsjakt och i krigstid på attackfunktioncn." 

Likheten i tankegång med generalsta
barnas " hugskott' ' från 1950 är påfal
lande. Den tekniska utvecklingen unde r 
de mer än trettio år som förflutit , sär
skilt framtagning av sjörobotar. ändrar 
ingenting beträffande grundiden. 
Mångsidig användning av vapensystern 
och förband är en princip som småstater 
med begränsade resurser alltid måste 
tillämpa. Och detta gäller såväl i luften 
som till sjöss och på marken. 

Flottans fortsatta utveckling 
Utvecklingen av fartygsbyggnadspoliti
ken efter 1950 blev tyvärr en annan. 
Marinledningen lyckades efterhand, un
derstödd av ÖB , få igenom beslut om yt
terligare byggen av landskapsjagare till 
sammånlagt tio. Jag minns som i går hur 
jag sensommaren 1951 mötte en fullt för
ståeligt jublande Bengt Lundvall , seder
mera chef för marinen , som berättade 
att nu hade regeri ngen accepterat land-
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skapsjagare av förb~lttrad Ölandstyp (en 
ambitionssä nknin g i förh ållande till den 
sjörobotbestyck ade Halland). Jag gen
rn~llte att detta beslut riskerade att bli 
till en olycka för Flottan. Det rådde 
nämligen samma utbredda misstro mot 
"sto ra farty g", avseelda för strid långt ut 
till sjöss, som r<ltt under varje å rtionde 
av 1900-talct , när nya flottplaner lanse
racles av marinledningen. Denna misstro 
delades av politikerna (de stora bygg
kostnaderna per enhet) och militärled
ninge n (s~lrbarheten för fl yg och robotar 
m m). 

Så gick det som kunde befaras. Bak
slaget kom 1958. Marinledningen tvinga
des äntligen tänka om. Marinplan 60 såg 
dagens ljus. Förbättringen av stridskraf
ter och transportmedel , lämpade för 
kustinvasion , hade fortskridit. Det be
dömes nu att snabbskjutande , elduthålli
ga automatkanoner erfordrades mer än 
torpeder för att bekämpa det stora antal 
smärre mål som kunde ingå i en fientlig 
invasionsstyrka. Särskilt betonades sjö
robotar. Egna fartygs storlek skulle av 
stridsekonomiska skäl och med hänsyn 
till skyddsbehovet minskas så mycket 
som kravet på sjöduglighet och vapenut
vecklingen medgav . Endast lättare enhe
ter till större antal skulle anskaffas som 
ersättning för de äldre enheter som fö ll 
för ålderstrecket. 

Där låg emellertid problemet, " arvet" 
av landskapsjagare m m. Med sina höga 
driftskostnader i förening med den ned
skurna ekonomiska ramen för Flottan 
fördröjde de under många år ett konse
kvent genomförande av Marinplan 60. 
Härtill kom interna motsättningar inom 
marinledningen om kanonbåt (100 ton) 
kontra kustartilleri . 

Våren 1967 besökte en norsk eskader 
med torpedbåtar och kanonbåtar (sam-

ma skrov, olika bestyckning) Göteborg. 
Som stf MB Väst besökte jag åtföljd av 
Hellström eskadern , vars kanonbåt äg
nades ett noggra nn t studium. Resultatet 
blev en PM , som utmynnade i förslag att 
Flottan skulle inköpa några sådana båtar 
från Norge. Med dessa som prototyp 
skulle fortsatt tillverkning på löpande 
band förberedas och genomföras i Sveri
ge, om eller när de politiska förhållande
na medgav resp framtvingade det. 
Snabb- och massproduktion modell 
minsvepare typ Arholma. beredskaps
tidens bästa eskortfartyg ( 12 stycken 
1940/41) föresvävade oss. MBlAmiralen 
gjorde PM till sin och sände in den till 
chefen för marinen. Kanske bidrog detta 
initiativ till att 17 patrullbåtar, som blev 
den officiella svenska beteckningen, 
äntligen inköptes från Norge. 

Det var med en viss tillfredsställelse 
som jag en kulen morgon 1973 i rykande 
storm och mitt befälstecken som MB 
Väst blåsande följde HMS Jägaren en bit 
på vägen från Nya Varvet till Varberg på 
hennes leveranstur från Atlanten till Ös
tersjön. Det hade jag inte kunnat dröm
ma om när jag som tre års infaTJterioffi
cer och adjutant ur armen hos Befäl
havande amiralen för Västkustens ma
rindistrikt satt som VO i marindistriktss
taben natten 8-9 april 1940. Men man 
lärde sig åtskilligt som skulle bli till fram
tida nytta , receptiv som man ännu var. 

Nå, detta höll på att bli en avvikelse. 
1970-talet förgick. Plötsligt började ett 
hittills tämligen aningslöst etablissement 
och folk förhoppningsvis först å vad som 
sker i det som synes ske i Östersjöområ
det. Den tusenåriga maktbalansen där
städes bröts redan i och med andra 
världskrigets slut. Nu råder en herre 
ovanför, på och under Östersjöns yta. 

Den Monroe-doktrin USA tillämpar i 
Karibiska sjön har Sovjet unionen drivit i 
Östersjöområdet sedan 1930-talet: för
söket till biståndspakt med Finland 
1938, dess förverkligand e 1948. " fredens 
hav" 50-talet, flottupprustningen 60-ta
let , kärnvapenfri zon 70-talet, operatio
ner i svenska skärgårdar m m 80-talet. 

Jag vågar påstå att det är en politisk 
och militär offensiv som pågår , lugnt och 
målmedvetet och bl a betingad av det 
faktiska förhållandet mellan sovjetisk sä
kerhetspolitik och den presumtive mot
ståndarens skottvidder. Det må ha varit 
det långskjutande artilleriet på Karelska 
näset 1939 eller bli kryssningsrobotarna i 
Norska havet i morgon. Det förmenta 
målet var och är det omistliga Leninrad
området. som alltjämt måste skyeldas 
mer! ett framskjutet försvar. 

Den sovjetiska undervattensverksam
heten i och i anslutning till våra skärgår
dar har föranlett tillskott och omfördel
ning inom försvarsmaktens anslagsram. 
Ersättning för Spi ca I blir kustkorvetten , 
den tidigare omnämnda. Vi skall återfå 
en sjöburen ubåtsjakt. 

Detta är likväl inte den stora mil
sto lpen i Flottans utveckling under 
1900-talets senare hälft. Det är fastmera 
införandet av sjörobot 15 på de tolv ytat
tackfartygen Spica II och de sex kust
korvetterna. Härigenom har Flottan 
äntligen begåvats med ett vapensystem 
med större verkansmöjlighet än till och 
med grovt artilleri. Men därmed förenas 
också sådan skottvidd att vapenbärarna i 
det längsta kan undandra sig motstånda
rens bekämpning. Flottiljerna av kust
korvetter och ylattackfartyg i övrigt kan 
snabbt omgrupperas längs kusten på den 
oförstörba ra transportvägen havet och i 
radarskugga av skärgården. Alltjämt i 
samma skugga kan de få sänkande ver
kan långt ut till sjöss eller flankerande 
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längs öppen kust t ex i Hanöbukten. 
Derra är TrovärdigT. Såväl Förs\'ars

rnakt som Flotta är att gratulera till det
ta. 

Nu gäller det för Flottan att behista 
och vidmakthålla denna troviirdighet. 
I n te minst mot bakgrund av tidigare , här 
redovisade bittra erfarenheter. Och diir
med kommer jag till denna långa inled
nings korta slutsats. 

Offensivanda och striclslu~t i"tr nöd
väneliga element hos alla delar av för
svarsmakten med dess ~kilda vapensys
tem och krigsförband. Men det maste 
också vara realism i verksamheten. När 
unga kämpar tror sig tillbaka till gamla 
ticler och börjar tala om sjömakt och her
ravälde till sjöss. låt vara i begränsade 
former , gentemot supermakten finns an
ledning varna - för Flottans egen skull 
och för Flottans egen framtid. 

En absolut förutsättning för nödviin
dig gemensam grundsyn hos Försvars
makten och ytterst de politiskt ansvariga 
är trovärdighet hos lanserade vapensys
tem i förening med dessas avsedda tak
tiska och särskilt operativa användning. 

Och därmed kommer jag slutligen in 
på den samfäl lcia operativa ledningen 1 
luften. till sjöss och på marken. 

Operativ ledning 
Operation leds av MB. En operation syf
tar till att inom operationsområdet, som 
alltj~imt sträcker sig fram mot angripa
rens kust. bringa stridskrafterna i luften, 
till sjöss och på marken tillmaximal ver
kan. d v s högsta möjliga gemensamrna 
verka11. Det är cliirför vilseledande att ta
la om ett särskilt "marint .. försvar ' om 
därmed menas av förbandsproducenten 
Marinen organiserade enheter. Djupför
svaret till sjöss består av operativ flyg
spani ng m m , fjärrstridskrafter omfat-
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tancle attackflvg (obs. blivande JAS ) och 
ub~ttar. ytstrid,krafter med li1ng- resp 
kortriic kviddig sjörobot (även avfyrad 
fran land - kustrobot) och I,"ark
striclsk rafternas kustartilleri och lå no
skjutande artilleri i övrigt. "' 

Det är alltsfi fråga om en tämligen 
komplicerad samordning genom MB:s 
befäl av flera skilda vapensystem i o lika 
element. För att denna samordning skall 
fungera någorlunda friktionsfritt - krävs 
utbildning. övning och åter övning . Så
clan behövs dels inom varje vapensystem 
för sig, dels först några sedan alla ge
mensamt. Detta är MB:s ansvar. I annat 
sammanhang (årsberättelse 1985 om 
""Operativ ledning"" i Krigsvetenskaps
akademien) har jag haft anledning påtala 
och exemplifiera detta. 

Nu höjs emellertid röster för att för
svarsgrenschef skall få ett ökat ansvar 
och befogenheter att koppla ihop ope
rativa faktorer med miljö, teknik och 
personal. Samtidigt hävdas att de natur
liga ""marina operationsområdena'" de
lats upp efter landterritoriella gränser 
och att splittringen av den sjöoperativa 
kompetensen till mi'mga staber också 
varit en bidragande orsak till att ingen 
orkat hålla det övergripande sjöoperati
va t i\ n kandet levande. 

För att klara ut de sistnämnda pi'lstå
endena med en gång kan konstateras att 
Bottenhavet. norra Östersjön, södra Ös
tersjön och Västerhavet är de avgränsa-

U nde r 1960-talet framfördes i den offentli
ga debatten att Sverige ""försummade sitt 
marina försvar"". Samtidigt plancr;tdc ' an
skaffning av et t par hundra Viggen till ett a
pri s av Cl 50 mkr, avsedda friimsl för för
war t ill sjöss. Delta var därmed knappast 
försumma!. Diiremot borde avväoningcn 
mellan luft- och sjöburna vapensyst~lll dis
kuteras. Sa skedde ej. 

de havsdelarna av milo NN. Ö. S och V. 
som också är stommar i tillämnade ope
rationsområden. De befintliga havsför
trängningarna tillhör, som sig bör. var 
för sig e tt och samma milo. Enligt sjö
militär sakkunskap är denna indelning i 
fyra områden den lämpligaste även för 
fackmässig ledning av sjöstridskrafter. 
Seclan kan elen exakta gränsdragningen 
till sjö~s mellan norra och södra Öster
sjön med Gotlandsproblematiken alltid 
diskuteras . Att de ökade skottvidderna 
för sjörobotar kan medföra att vapen
bäraren står utanför operationsområdet/ 
milo men bebmpar mål inom detsamma 
är principiellt intet nytt (jmfr överste 
Göran Todes inträdesanförande "Led
ning av flygstridskrafter i framtiden" 
KrVA Handlingar nr 2/84). 

Vad splittringen av den sjömilitiira 
kompetensen beträffar är det nödvä n
digt att MB i nämnda fyra milo, som ju 
för övrigt i många fall har varit och är 
amiral. i sin stabs operationsledning dis
ponerar kvalificerade officerare ur mari
nen. Havet är nämligen en ytterst bety
delsefull del av deras operationsområ
den. (MB ÖN och B har mindre behov.) 
Däremot kan antalet av elylika officerare 
med fördel begränsas till förmån för de 
lägre regionala staberna. Det är intet 
axiom att antalet stålgrå och blå vapen
rockar skall fördelas lika i milostaberna. 

Försvarsgrenschefs ansvar och befo
genheter är ett intressant kapitel. Mari
nens produktionsledning i vad avser 
grundutbildning (GU) m m (liksom nu
mera helt även Flygvapnets) går MB för
bi direkt ned på lägre regionala och loka
la myndigheter. Detta förhållande för
anleeide i början av 1970-talet några MB 
att hos CM begära att han som försvars
grenschef skulle b~\ttre beflita sig om 
samövning mellan kustflotta och kust-

artilleri und er GU. Detta föranledde 
knappast någon åtgärd. (Återve rkning
arna har vi erfarit uneler 80-talets in
cidenter.) Diirav initiativet till att MB 
leder den s k augustiövningen, inbe
gripet kustflottans avslutande taktiska 
övning och kustartilleriets GKÖ , allt i 
samverkan med örlogsbas, luftförsvars
sektor och attackeskadern. Det i1r pa ti
den att den kommer igång på allvar. 

Det förhåller sig nämligen så att MB 
är och förblir pivån i elen militära orga
nisationen i krig som i fred. Hos honom 
förenas operativt krigsförberedelsearbe
te uneler ÖB och krigsförbandens utbild
ning under försvarsgrenscheferna. MB 
måste ha praktisk möjlighet att leda ut
bildningen, så att dessa förband taktiskt 
och stridstekniskt kan lösa de uppgifter 
som MB :s alternativa operationsplaner 
ställer. Omvänt kan operationsplanerna 
behöva anpassas efter den uppnåeliga 
utbildningsnivån. Denna bestäms till 
dels men ingalunda helt av cle resurser 
statsmakterna ställer till förfogande. En 
skicklig chef och samordnare- kan trots 
små medel nå stora resultat. 

I operativ ledning ingår därför i prak
tiken och som det enligt min uppfattning 
viktigaste elementet i fredsutbildning 
och övning av krigsförbanden. MB:s for
mella ansvar sträcker sig härvid , såsom 
tidigare framhållits. vidare beträffande 
de förband som produceras av Armen än 
dem som produceras av Marinen och 
Flygvapnet. Armen har med fullt för
troende låtit sin utbildning helt under
ordnas am iraler och flyggeneraler som 
MB. Det kan rent av vara en fördel. De 
kan upptäcka sådant som försvarsgrenen 
i sin självtillräcklighet blivit blind för. 
Det berättas om en amiral i Östersur1d 
som påtalade att ett framstående 
idrottsregemente kanske inte hade de 
bästa stridande skyttekompanierna eller 
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en flygge neral i Skåne som förstod briga
dens betydelse bättre än Stockholm. 

När det gäller till ämpningsövningar 
råder ingen skillnad mellan försvars
grenarna. Där för MB befälet. Själv var 
jag som först stf MB och sedan MB den 
siste chefen som hade operativt befäl 
över fregattförband . Vid KFÖ såvä l 1968 
som 1972 genomdrevs att hela system et 
inom örlogsbas - chef med stab , bevak
ningsförba nd, fregattflottilj samt stor 
basbataljon - och lokalt kusta rtille ri 
skulle övas samtidigt. Tack va re 1966 års 
integrering kunde MB utan omgång dis
ponera även resurse r fr ån Bohuslä ns Re
gemente (Svensksund 1790 i fanan!) för 
att kompensera den stora bel as tningen 
på örlogsbasen. 

Många lärdomar drogs. Ett exempel 
må anföras. Under slutövningen in
rapporterades flygminfällning i led regle 
mentsenligt av Mius till örlogsbasens 
sambandscentral. Där blev rapporten 
liggande utan åtgärd. E tt fregattförband 
på ingående till bas gick följaktligen på 
minor (markerades fullt sjömässigt) med 
bedömda svåra skador. En katastrof. 
Vid slutgenomgången framhölls dock 
tämligen milt att det var bra att denn a 
" banala friktion ,. inträffat. under för
utsättning att var och en drog lärdom av 
den för f/·amtiden. Vid motsvarande 
KFÖ 1972 inträffade dock samma "' bana
la friktion" i annan led. Då blev slutge
nomgången motsatt till mild! Även ör
logsbase rna behöve r mycken övning för 
att allt skall klaffa. 

Fregattflottiljen låg med sin huvuddel 
i malpåse mellan KFÖ . Jag kunde kon
staterå motsvarande bri stande rutin hos 
förbands- och fartygschefer som inom ar
mens krigsförband. Jag for därför tvärs 
över landet till Örlogsberga och simula
toranläggningen Mimer med dela r av mi
lostaben , örlogsbaschef med stab och 
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några ku start illeri ste r. Flotti ljens chefer 
kom mest från centrala staber och för
valtningar i Stockholm. Skalan på Mi
mers prese ntationstavla nedbrin gades. 
så a tt även delar av Nordsjön kom med. 
Sedan övades eskortering av importsjö
färt. så att förbands- och fartygschefer 
men äve n örlogsbaschefen svettades i si
na stridsled ningsh yt ter. Nyttigt' Minnet 
dä rav lär leva kvar i Mimer-anlägg
ningen. Min rekommendation till kol
legorna att göra sammanlunda följdes ty
vä rr i alltför liten utsträckning. 

Mimer har enligt min uppfattning va
rit en stor tillgång för sjögåe nde chefers 
utbildning vid Flottan, särskilt när möj
ligheterna att "övas på riktigt" av eko
no miska skäl blir alltmer begränsade. 
Exakt samma problem finns vid armeför
banden. Pansarbrigaderna har fått en si
mulato ra nl äggning för sina bataljons
och kompanichefer. Det är angeläget att 
norrlands- och infanteribrigaderna sna
rast får en motsvarande. 

Dessa exempel ur levande livet har 
valts för att visa att vi alla bokstavligen 
sitte r i samma båt. MB är oberoende av 
färg på rocken ansvarig för sina krigsför
bands stridsduglighet i luften, till sjöss 
och på marken och att de operativt sam
ordnas. 

MB kommer ur en försvarsgren. Ge
no m utbildning, urval och erfarenhet 
förvärvar han kunskap om även de andra 
försvarsgren arnas krigsförband. Inte så 
att ha n , exe mpelvis en ursprunglig arme
officer. är i stånd att taktiskt leda en at
tackdivisio n i luften eller en ytattack
flottilj till sjöss. Men han skall bl a ge
nom praktisk växeltjänstgöring som 
stabsofficer , ledning av övningar som 
MB ha lärt sig dessas möjligheter och in
te minst begränsningar. Först då kan han 

so m ope rativ chef stä ll a rimliga uppgifter 
till och - s~irski l t be tydelsefullt - åtnjut a 
förtroe nde hos sina förbandschefer i luf
te n. till sjöss och på marken. 

MB bitriids av sin stab. Dess främsta 
medle mmar ska ll hos sig förena både för
måga hos alla att se helheten före de len 
och takti sk/tek ni sk kunskap hos de en
skild a att beh iirska sina .. egna" vapen
system. 

Kri gsko nstens eviga sannmgar om 

kraftsamling , överraskn ing och hand 
lingsfrihet tillika med förståelse för luft
läge ts avgörande betydelse och inne
börden av begreppet sjömakt men även 
luftmakt (airpower) och att det ytterst 
handlar om att hindra angriparen att få 
fast fot på sve nsk mark måste vara var 
mam egendom i en ope rativ stab. Det är 
också förut sättn in gen för en gemensam 
grundsyn för försvarsmakten. 

Orrskär - ny hamn för skogsprodukter. 

Gör slag i saken. 
Lägg transporterna över Orrskär. 

SÖDERHAMNS HAMN 
Te lefoner: 

Hamn: 0270-148 28 
Stuveri: 0270-544 26 
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Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 
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Ledamoten 
PERINSULANDER 

Sällskapels sekre/erare Per lmulander är 
kommendör och chef för Viirnpliklskolllorel 
för //larin e/1. 

Behöver vi ett värnpliktskontor för marinen? 
Varför har vi ett separat värnplikts
kontor för marinen? 

När värnpliktsverket (VPV) bildades , år 
1968, på grundvalarna av centrala värn
pliktsbyrån och de över regementena 
fördelade inskrivnings- och redovisnings
funktionerna hade marinen redan å r 
1960 centraliserat sin redovisning till 
marinstaben (MS) (Fl 1957 KA 1960). 
Den hade tidigare varit fördelad över ör
logsstationer och kustartilleriregemen
ten/-kårer. Redovisningssystemen var 
olika även om samma författningar till
lämpades. VPV fick det samordnade an
svaret för krigsmaktens personalredovis
ning. Inskrivnings- och personalredo
visningsutredningen (IPU). som låg till 
grund för VPV inrättande , konstaterade 
att en decentralisering av marinens redo
visning skulle medföra motsvarande 
nackdelar, som man nu avsett eliminera 
för armens och flygvapnets del. I propo
sition 34/1968 uttalade dock departe
mentschefen att " i avvaktan på ett slut
ligt ställningstagande till den framtida 
organisationen av marinens personal
redovisning bör emellertid inte några åt
gärder vidtas som hindrar eller försvårar 
att truppregistreringen för flottan och 
kustartilleriet framdeles kan decentrali
seras". 

I proposition 1977 angående försvars
maktens centrala ledning framhöll de
partementschefen att det " nu var lämp
ligt att avveckla den särskilda truppre
gistreringen vid marinen. Personal redo-

visningen ... bör ... skötas av värnplikts
verket. Det torde få ankomma på rege
ringen att närmare fastställa formerna 
och organisationen m m ... " . 

Så tillkom 1981-07-01 värnpliktskon
toret för marinen (VMK) med central re
dovisning av marinens värnpliktiga (vpl) 
inom ramen för VPV organisation. 

Vilka reella skillnader finns mellan 
marinen och övriga försvarsgrenar 
med avseende på faktorer som på
verkar persona/redovisningen? 
Marinen är en liten försvarsgren med ca 
3.500 yrkesofficerare och en årskontin
gent om ca 6.000 vpl i grundutbildning. 
Motsvarande värden för armen är ca 
10.000 respektive 40.000 , för flygvapnet 
ca 4.000 respektive 5.000. 

Marinens krigsorganisation omfattar 
ungefär en tiondel (1 /10) av det militära 
försvarets personalstyrka. 

Marinens förbandsproduktion styrs av 
chefen för marinen (CM) i central in
stans, direkt gentemot lägre regionala 
myndigheter såsom örlogsbaschef och 
k u sta rtilleriförsvarschef. Mi l i tärbefäl
havaren är sålunda , i motsats till vad 
som gäller för armen, inte någon mellan
instans. Milostaberna saknar resurser 
härför och med hänsyn till de mycket be
gränsade personaltillgångarna i marinens 
kårer torde den centrala styrningen vara 
den mest rationella lösningen. 
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Marinen har en l~mgt driven specialise
ring av elen vpl personalen. Detta mins
kar möjligheterna till lokal rekrytering 
av krigsförbanden . Förhallandet mellan 
hela antalet befattningar för vpl i flot
tans och kustartilleriets krigsorganisa
tion och antalet grupper av sinsemellan 
lika krigsbefattningar är ungefär 25: l re
spektive 50: l . För armen är förhållandet 
uppskattningsvis 200: l. Detta återspeg
las också i strukturen av det å rliga behov 
av vpl för grundutbildning, som CM an
mäler till VPV. Vid inskrivningen för
delas i runda tal 3.000 vpl till 140 olika 
befattningstyper i flottan och lika manga 
til l 90 befattningstyper i kustartilleriet. 

Hänsyn till dessa förhållanden har 
också tagits vid skrivning av vpllagen där 
marinens vpl ges tillhörighet till flottan 
och kustartilleriet med an övriga tillhör 
visst militärområde. 

Kravet på e n grundutbildad vpl är att 
han skall kunna verka i sin krigsbefatt
ning direkt vid mobilisering . Någon tid 
för utbildning bedöms ej tillänglig. Som 
exempel kan därför inte en kock- om än 
aldrig så duglig vid spisen - placeras om
bord i en ubåt utan att ha erhå llit grund
utbildning där. Eftersom kocken hartler 
uppgifter än att laga mat är det dess
utom så att han måste "öronmärkas" för 
den ubåtstyp han utbi ldats på . Det ligger 
8-10 år mellan fartygstyperna tekniskt 
sett och många arrangemang är därför 
olika. ''Aldrig Näcken .. . ·· kan alltså sä
gas om en Sjöorm-vpl. 

Marinens grundutbildningsförband på 
regementsnivå är få. Det finns endast 
fem kustartilleriregementen fördelade 
på fyra av de sex militärområdena. 
Kustflottan är det enda förbandet som 
bedriver utbildning till befattningar i 
stridsfartyg. Dess fartyg - ca 60 - har 
vart och ett en ''hemmabas" (Muskö, 
Karlskrona, Göteborg). men fartygen 

74 

övar i olika havsomraden och stora delar 
av aret är kustflottan sammandragen för 
gemensamma övningar . Dessa ligger 
växelvis inom olika militäromraclcn. 
Flottans grundutbildning är i övrigt v~i
sentligen förlagd till örlogsskolorna i 
Karlskrona och pa Berga samt till 
MKV/KA 4. Mindre enheter finns vid 
Syd- och Ostkustens ör logsbaser samt 
vid Malmö marina bevakningsområde . 

Fullständiga vpl-deta ljer finns vid var
je kustartilleriregementc. Dessa klassas 
därför som s k "utbildningsrcdovisande 
myndigheter". För flottans del fullgör 
vpl-detaljen i MS sektion 3 motsvarande 
uppgifter. Detta motiveras främst av 
kravet att med prioritet tillgodose farty
gen i kustflottan. vid örlogsbaserna och 
under sjöfartsverket med kompetent 
personal. vilket kräver central och ak
tuell överblick av tillgångarna. 

Ett fartyg och dess verksamhet är 
mycket beroende av att besättningen är 
fulltalig. Varje man erfordras för hel
hetens funktion. Med få undantag är be
sättningarna små. 

Omsättningen av personal i marinens 
krigsförband sker indiviclvis. Härigenom 
söker man optimera utnyttjandet av den 
ensk ilde och i honom investerad utbild
ning. Strävan är samtidigt att söka hålla 
personalen tillsammans mellan övning
armt så att samträningen tillgodoses. 
l ndividens uppgifter mas te kanske för
ändras med stigande ålder. vpl i fartygs
besättningar eller kustjägarkompanier 
ges lättare uppgifter, men exempel finns 
pä vpl som varit krigsplacerade inom 
samma spärrbataljon från grundutbild
ning till utgång ur vplåldern. 

Personalreserven för vplbesättningar i 
fartyg är väsentligt större procentuellt 
än för krigsorganisationen i sin helhet. 
Härigenom tillvaratas sjötjänstutbild
ningen, som inte kan erhållas annor-

städes, i det liingsta . Möjli ghete r skapas 
också fö r avlösnin ga r av fö rband eller in 
di vide r unde r lä ngre be redskapspåd rag. 

Vilka uppgifter har 
ett värnpliktskontor? 
Svaret kan i ko rthet lyd a: 

l fred skall värnp liktskontoren 

- förse försvarsgrenarn a med vpl för 
grundutbildning till et t antal och av så
dan kvalitet som begä rs för varje ut
bildningsår, 

- krigsplacera vpl efter a nvisningar från 
försvarsgrenschefer och militärbefäl
havare, 

- inka lla vpl till repetitio nsutbildning 
enligt MB (försvarsgrenschefs) och 
mobi liseringsmyndighets anvisnin gar. 

- handlägga enski lda vpl ärenden med 
beaktande av författnin gar och andra 
fö reskrifte r. 

U n der krigsförhåll ande n förändr as 
uppgifterna. Grundutbildningen inställs 
under kortare e ller längre tid och där
med behovet att skriva in och förde la 
18-åringar. Krigsplacering och inkalle lse 
till repetitionsutbildning utgår och er
sätts med erforderlig inkalle lse av perso
nal ur ersättningsreserven . Upplysnings
verksamhet , redovisning av krigsfångar 
och döda (krigsgravar) . m m tillko m
mer . 

Vad skiljer VKM från 
övriga värnpliktskontor? 
Den mest iögonfallande ski llnaden är av
saknad av inskrivningsfunktion - en 
mycket resurskrävande del. Organisatio
nen har gjorts så liten att understöd mås
te ges inom områden såsom datapro
duktion , byggnadsfö rvaltning, kassa, be
vakning , samband, m m. Under chef 
med sekreterare finns en planeringsav-

delning med endast en tjänstema n samt 
en redovisningssektion med 17 tjänster. 

Kontoret har som alla VK täta kon
takter med vpldetaljerna vid de utbild
ningsredovisande myndigheterna (rege
menten , m fl) . Av dessa är MS den med 
det största ansvarsområdet i hela för
svarsmakten . Den kontakten är också 
li vligast och avsikten är även att ansluta 
MS till VKM databas så att information 
kan erhållas direkt på egen terminal. 

Med ledn ing av det inryckandebehov 
till grundutbi ldning CM anmäler för 
kommande år beräknar VKM det fördel
ningsbehov av olika vpl, som ska ll tillgo
doses av de regionala kontoren i varje 
milo. När inskrivningsnämnderna har 
faststä llt fördelningen omregistreras de 
nyinskrivna som avses för marinen till 
VKM , som sedan i god tid före planerad 
inryckning kallar dem till utbildnings
förbanden. Det ligger stor vikt vid att in
rycka ndebehovet särskilt för sjötjänstut
bildning är rätt beräknat, att VPV kan 
fördela rätt kvantitet och kvalitet t ill 
varje utbildningsår samt att inka lle lsern a 
till o lika inryckningar blir rätt avvägda 
och avgångarna kompenserade. Några 
övertaliga kan inte tas emot i fartygen . 

CM har sedan länge förbehållit sig att 
få krigsplacera vpl i nivå 7, troppchefsni
vå. Ett skäl är den utbytbarhet, som kan 
finn as med de yngsta fast a nställd a . Öv
riga VK har sjä lva ansvar för denna nivå 
och det kan finnas skäl att undersöka om 
inte huvuddelen av denna kategori bör 
krigsplaceras av VKM. 

MB ställer vissa krav på uppfyllnaden 
av krigsförbanden såväl kvantitativt som 
kvalitativt. VKM har hä rigenom skyld ig
het a tt red ovisa förbandens personella 
innehåll för alla berörda MB. VKM läm
nar också underlag för e lle r deltar i MB 
inspe ktionsverksamhet. 
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VKM di spone rar in ge n ege n dato r 
ut an är hänvisad till Öst ra värnplikts
ko ntore t (YKÖ) under fredsförhållan
den. Denna dator dimensioneras för de 
båda ko ntorens behov, som till sa mma n
tagna vida öve rskrider övrigas. En even
tu e ll fl ytt ning till an nan dator medför å t
skilliga problem. 

VKM red ovisar direkt för CM hur de 
krigsplacerande myndighe te rn a lyckats 
fylla upp befattningarn a i krigsorganisa
ti onen. I det samm anha nget belyses ock
så situationen beträffande bri ste r och 
överskott i prod uktion e n av vpl. 

För att öka möjlighete rn a att vid be
hov kall a in vissa förband och dä ri geno m 
förbättra insatsberedskapen har CM un
der senare år e rh ållit tillstånd att sända 
ut s k " färdighållnin gsorder" till e tt be
gränsat antal vpl. l vissa fall har också in
kallelse skett. Direktiv har i detta sa m
manh ang lämnats VKM direkt fr ån CM. 
Nära samarbete har ägt rum med berör
da mobiliseringsmyndighete r. 

Vilka konsekvenser har den 
nuvarande organisationen? 
Genom att marine ns vpltillgånga r, ut
bildade såväl som outbildade , i sin he l
he t och direkt överblickas av VKM un
derlättas analyser av personalläget. och 
eventuella åtgä rde r för att omdi sponera 
resurse rna. Detta gä ller såväl i fred so m 
under krigsförhållanden. 

CM ce ntra la styrnin g av marinens ut
bildning unde rlättas av att den dagliga 
ko ntakten med VPV är kanalise rad till 
ett kontor. 

YPY fördelningsrutiner underlättas 
ge nom förekomsten av e tt kontor , som 
fungerar som bestä llare av vpl från a ll a 
övriga. Eljest skulle alla sex vä nda sig till 
CM och YPV överblick försvåras . 

Marinens verksamhetsformer, i kon
takt med e tt element som i grunden är 
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främmande för männi ska ns na tur. stä ller 
a nspråk på milj ökunn ande hos de tj äns
temän, som hanterar vplfrågorna vid 
VK. At t koncentrera denna handl ägg
ning till e tt ko ntor tord e innebära ett 
hushå ll a nde med pe rso na lresurse rn a. 

Om de vp l sk ull e splittras upp på re
giona la kontor , skulle regler för till
höri ghe t till olika militä ro mråden kan
ske tillämpas. E nskildas fl yttning mellan 
o lik a landsänd ar skulle då föran leda för
ändrin gar och onödiga arbe tsmoment 
skulle skapas. Förhållandet skulle bli lik
a rtat d å förband överförs från ett mili
tärområde till e tt annat vid ändring av 
fö rbanclsti llclel n i ng . 

Får vi behålla ett separat VKM? 
l försvarets rationaliseringsplan är en 
öve rsyn av VPV o rgani sation inlagd 
1985/86. Övergången 1984 till ny data
kraftstruktur ä r e tt av skälen . Nuvaran
de organi sation tillkom i sina huvuddrag 
1976. När VKM införlivades med verket 
1981 uppstod e n udda organisations
e nh e t. Helt naturligt kommer dess 
funktion och be rättigande nu a tt stude
ras. Rent formellt torde inga svårigheter 
möta att ge nomdriva en decentralisering 
av ma rin e ns pe rson alredovisning, men är 
det rationellt? 

Om de vpl specialisering inom armen 
och flygvapnet drivs längre torde central 
öve rblick av person alresurserna i dessa 
försvarsgrenar att bli allt mer behövlig. 
Dagens - och än me r morgondage ns -
datateknik möjliggör central redovisning 
äve n av så stora personalmängder. Kan
ske vore det mer rationellt att ha en cen
tral i se rad , försvarsgrensvis redovisnin g 
av de vpl medan inskrivningsfunktionen 
bibehölls lo kali se rad unge fär som nu. 

Att splittra upp marinens personal
redovisning på de sex regionala VK skul
le vara ett steg tillbaka i utvecklingen. 

Inte ens VPV verksamhet sku lle under
lättas . För elen förbandsproducerande 
myndighe ten - C M - och även för elen 
operat iva ledningen, öve rbefä lhava ren 
såväl so m militärbefä lhavarna sku ll e 
överblicken försv åras och därmed uncle r
laget för beslut och åtgärder. VPV har 

en understödjande servicefunktion. Det 
vore fe l att låta önskemålet om likfor
mi ghet, som för den oinitieracle kan un
de rl ätta en yt lig förståelse. styra myn 
digheternas arbete mer än absolut nöd
vändigt. 

ÄRLIG FöRDELNING AV YPL TILL MAR INEN 

FL 120 
KA 

:~}soo J l 

TOTALT CA 6000 MAN 
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ii 
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KA 
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KA 
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TERMARADAR 
för svenska försvaret 

representant 

Box 45235 - 104 30 STOCKHOLM Tel 08-23 24 95 

[){9 
KARLSHAMNS HAMN 
- den djupa hamnen 

den lastvanl1ga hamnen 

den expanderande hamnen 

TRANSPORTCENTRUM med strateg1skt Iage och uppland under stark industnell 
expansion. 

NYEXPLOATERING av industrimark. oljehamn samt bergrumsanläggning för fly
tande bulkvaror. med väl skyddad hamn . 
VADENDJUP vid kaj 8-14 meter. 
STILLERYDSHAMNEN - den nya uthamnen med roll/on/off for enhetslaster . 
140.000 m2 upplagsyta med 21.000 m2 magasin samt Järnvägsspår, 2 st portal 
kranar med vardera 35 tons lyftkapacitet v1d 600 m kaJ med 8-11 m vattendJUP 
och utmärkta väg- och Järnvägsförbindelser. 
SNABB OCH GOD SERVICE, förde lakt iga taxor. 
LONSAM OCH LASTVANLIG HAMN för alla traf1kanter. 

Ledamoten 
GUSTAF TAUBE 

Guswf Tauhe iir kotnmendör och chef .för 
Sjöt.rigsskolan. 

Släpp organisationstänkandet - tänk funktionellt 

Hur skall marinens personal bli bättre 
skickad att lösa sina uppgifter i krig och 
vid insatser under fredsförhallanden'l 

Hur skall vi skapa en tilltro hos var 
marina personal att l'i i marinen har vik
tiga uppgifter att lösa och som vi bäst lö
ser tillsammans') 

Hur ska ll vi ti ll sammans övertyga 
omgivningen att marinen är någonting 
att satsa på bäde för lösande av o lika 
fredskr iser och för lösande av uppgifter i 
krig? 

För det första måste vi klarlägga att vi 
har möjligheter at t insätta olika typer av 
förband mot främmande och fientlig 
verksamhet som riktas mot vårt sjö- och 
landte rrito rium . För att dessa förband 
skall få bästa möjliga effekt krävs dels 
att de utformas på ett sinsemellan billan
serat sätt, dels att bestämmelser för de
ras utnyttjande är samordnade. Sam
ordnad utbildning och samövningar är en 
förut sättning för hög effekt. 

Detta motiverar en marin. 
Om nu detta jag sagt ovan är sant mas

te detta även få till följd att vi i betydligt 
större utsträckning utåt sätt talar om en 
marin. Det skall vara minst lika naturligt 
för en sjöofficer och tala om de effektiva 
rörliga amfibiebataljonerna som vi fär i 
marinen på samma sätt som det ska vara 
helt naturligt för en kustartilleriofficer 
att tala om våra utmärkta robotbåtar i 
marinen . 

Det är alltså dags att tala om marinen 
och inte om organisationen flottan och 

organisationen kustartilleriet. 
Samma resonemang maste även föras 

när man tittar pä utbildningen för olika 
befattningar. Utbildningen idag är starkt 
organisationsinriktad mot flottan re
spektive kustartilleriet . Man lär sig näs
tan allt om eget vapenslag inna n man 
börjar med det andra . 

Det är enligt min uppfattning inte så 
att en blivande minspärrtroppchef först 
ska ll lära sig allt om kustartilleriet och 
därefter om tid fin ns över någonting om 
flottan. En minspärrtroppchef bör veta 
bra mycket mera om flottans olika för
bandstyper (minröjningsförbanden, ubå
tar, patrullbåtar, minfartyg etc) än om 
t ex kustartilleriets rörliga artilleri. och 
kustrobotar. Samma resonemang kan 
föras beträffande den som utbildas mot 
befattningar vid ett minröjningsförband. 
Det är viktigare för honom att ha en in
gående kunskap om KA-förbanden i 
skärgårelen än om exempelvis våra u-bå
tar. 

Ovanstående resonemang är nägot 
förenklat. Det finns även andra bind
ningar i utbildningssystemen. Jag tycker 
dock att vår utbildning uppvisar brister 
av den typ jag pekar på. Vi måste sluta 
tänka i organisationen flottan och orga
nisationen kustartilleriet i vår utbild
ning. Vi måste satsa på det som är nöd
vändigt för ett riktigt lösande av krigs
uppgiften. 

En annan fråga som är intressant i det
ta sammanhang är den bild man har av 
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marinen i olika kretsar utanför marinen. 
Jag tycker mig väldigt ofta möta en upp
fattning som innebär att " i och med att 
det eller det nu är borta så har ni ju ing
enting kvar" . Det är viktigt att hitta rätt 
sätt att gå balansgång när det gäller at t 
tala om vad vi kan och vad vi inte kan. 
Om alla i marinen utåt talar om vår ma
rina "affärside" och ej motarbetar var
andra vinner vi i trovärdighet. Vi måste 

finna en riktig avvägning där vi med 
kraft framhåller vår marina förmåga men 
samtidigt tala om i vilka avsee nden vi be
höver tillskott av medel för att kunna bli 
bättre. Vi har kvalitativt högtståe nd e 
enheter som vi behöver i större anta l. 
Det ska ll klart framgå att det är en god 
investering att satsa ytterligare i marinen 
såväl för resultat i fred som i krig. eller 
för att förhindra krig. 
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Litteratur m m 

Korresponderande ledamoten 
ANDERS FRANZEN 

Därför kantrade Vasa 

Nyligen utgav Statens Sjöhistoriska Mu
seum och Stijielsen Wasa Redeviva Wa
sastudier nr 12 med bl a ledamoten Curr 
Borgenstams utredning " Varför kant
rade W asa?". Utredningen represen
terar på ett sätt slutändamålet med Va
saprojektet, nämligen att bärga skeppet, 
restaurera det och ta reda på varför hon 
sjönk . Utredningen kommenteras här av 
Anders Franzen . 

När jag på 1950-talet sökte väcka intres
se för att bärga skeppet Vasa använde 
jag mig av alla tänkbara argument . 

Märkvärdigt nog var det då lättast att 
få gehör för den rent vetenskapliga 
aspekten d v s att för första gången i mo
dern tid få tillfälle undersöka och doku
mentera ett namngivet och daterat 
1600-talsskepp och bl a söka utreda var
för hon förlist. 

Skeppets värde som " turistattraktion" 
var däremot svårare att förklara. Ett 
statsråd talade om "en ung man som 
trodde att folk skulle betala inträde för 
att få titta på ett vrak". 

Det stor publikintresset för Vasa, 
Kronan och 1983 års våldsamma ryk
tesspridning med försök till rättsöver
grepp kring vad som kunde ha varit 
skeppet ' 'Resande Man" utanför Nynäs
hamn bevisar att nästan a lla människor, 

Anders Franz en är pensionerad Ji"ån FMV och 
forskar numera l'id Tekniska Högskolans ln
stillltion för skeppsbvggnad. 

även utan omtanke och intresse för våra 
örlogsmarina fornminnen , fascineras av 
spektaku lera projekt typ Vasa och Kro
nan - d v s stora praktfulla, mångveten
skapliga, väldokumenterade "lättfatt
liga" örlogsskepp som sjunkit under 
maximal dramatik. 

Jag mötte emellertid ibland en viss 
tveksamhet till tanken att ställa ut ett 
olycksdrabbat skepp , men jag hävdade 
att bortsett från att arkeologi nästan all
tid handlar om död och elände, är det ju 
just katastrofen som har ett s a s inbyggt 
journalistiskt egenvärde. 

Hade någon erinrat sig en lyckligen 
upphuggen Titanie - som ej sjunkit på 
jungfruresan utan gjort problemfri tjänst 
och sedan skrotats i tysthet i likhet med 
andra " happy sh i ps". 

Den vanligaste frågan från såväl den 
sjö- och skeppskunnige Vasabesökaren, 
som från den stora allmänheten är: var
för sjönk det stora nybyggda skeppet -
hur kunde detta ske i den skyddade ham
nen? 

Denna frågeställning har ej behandlats 
av Sjöhistoriska Museets tjänstemän 
med undantag för framlidne sjökap
tenen , forskaren och författaren Sam 
Svensson som genast efter bärgningen 
1961 -stående på Vasas kölsvin- lanse
rade teorin om att man ej fått in tillräck
ligt med barlast p g a överdimensionera-
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de timmer i hålskeppet . 
Ledamoten Gunnar Schoerner tog se

nare ett initiativ så att AB SIKOB kost
nadsfritt utförde ett omfattande och 
grundläggande beräkningsarbete. Detta 
presenterades som en avancerad dator
produkt och därför svårbegriplig för mu
seets experter, även om de skulle ha in
tresserat sig för den. Det var först sedan 
överingenjören vid FMV , ledamoten 
Curt Borgenstam tog tag i problemet 
som vi fick ett godtagbart och veten
skapligt underbyggt svar på den mång
hundraåriga gåtan. 

När Vasas bärgning förbereddes var 
Borgenstam chef för Örlogsvarvets i 
Stockholm maskinsektion och därmed 
även ansvarig för dykeriet och Per Edvin 
Fälting , en annan nyckelfigur i projek
tet. 

Dessa båda tillsammans med ledamo
ten , dåvarande löjtnanten och sederme
ra fartygschefen på Belos Bo Cassel hör
de till den lill a krets som hade fantasi 
och kunnande att redan 1956 inse Vasas 
alla framtida möjligheter , som ännu ej är 
tillvaratagna. 

Borgenstam var således med om de 
allra första tankarna, som gav oss regal
skeppet Vasa och vi skissade redan då 
tillsammans på det framtida Vasa-muse
et i Galärvarvsdockan, som skulle bli dis
ponibel när Örlogsvarvet flyttade till 
Muskö. 

I de första funderingarna på hur man 
skulle angripa problemet med Vasas 
stabilitet, eller brist på sådan, fö lj des de 
vanlig~! tankebanorna. Man föreslog att 
när Vasa restaurerats någorlunda skulle 
det göras en beräkning av alla vikter om
bord och deras fördelning , bestämma 
skeppets vikttyngdpunkt och datorbear
beta resultatet tillsammans med tänk-
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bara vindstyrkor och riktningar på den 
ödesdigra vindstöten över Södra Bergen. 

Det visade sig emellertid att spec iellt 
den delvis försvunna riggen utgjorde en 
alltför osäker parameter varför den fort
satta forskningen kring Vasas stabilitet 
lades på hyllan, till förmån för andra , 
mer närliggande frågo r. För att fasthålla 
läget av skeppets vikttyngdpunkt har 
emellertid Borgenstam - som vanligt -
funnit på råd. 

Genom att utgå ifrån det krängnings
moment som uppstod genom det vinel
tryck som bevisligen krängde skeppet så 
hårt att vattnet forsade in genom läsi
dans undre kanonportar har han fast
ställt att viktstyngdpunkten vid olycks
tillfället låg 6.16 meter ovanför linjerit
ningens baslinje midskepps. 

Med kännedom om detta är det möj
ligt att beräkna Vasas metacenterhöjd. 
Man finner värdet O, 14 m, vilket är på 
tok för lågt värde för ett modernt fartyg . 
(Till problemet hör dessutom att ett 
stort 1600-talsskepp byggdes med mått
toleranser på flera tum - Vasa är t ex och 
var troligen ej helt " liksidig") . Som jäm
förelse nämner Borgenstam att de sista 
seglande skeppen hade en metacenter
höjd på 0,5-1 ,0 meter. 

Ingen vet emellertid vad som var 
" normalt " för ett svenskt regalskepp ef
tersom såväl konstruktionsritningar som 
specifikationer i modern bemärkelse ej 
kom i bruk förrän mot slutet av 1700-ta
let. 

(Enda möjligheten att fastställa re
galskeppens normalstabilitet vore att 
bärga ett stort antal sådana skepp, re
staurera och provsegla dem, datorbe
handla ·esultaten och på så sätt få fram 
någon slags medel-metacenterhöjd!) 

Genom Curt Borgenstams utredning 
har det klarlagts att felet hos Vasa ej låg 
i skeppsbyggmästarens produkt , skro
vet, utan främst hos fartygets bestyck
ning och barlastning och ev tackling. 

Under beräkningsarbetet har förfat
taren haft god hjälp av sina KTH-elever i 
ämnet "Krigsfartygskonstruktion", Tor
björn Frisk och Pär Dahlander. 

Arbetet hade dock ej varit möjligt 
utan den omsorgsfulla uppmätning av 
Vasa som ingenjör Eva-Maria Stolt ut
fört i tjänsten på Sjöhistoriska Museet. 

På basis av dessa mätningar har ingen
jör Stolt framställt världens äldsta full
ständiga ritningar på ett namngivet och 
daterat skepp som nu kan köpas från 
Sjöhistoriska Museet . Ritningarna är re
sultatet av ett mångårigt berömvärt ve
tenskapligt arbete som utförts i det tysta 
och som ju på ett sätt är det allra vik
tigaste forskningsresultatet i hela Va
sa-projektet - nämligen att dokumen
tera hur skeppet var konstruerat och 
byggt och som gett Borgenstam möjlig
het att på ett elegant sätt utnyttja denna 
information. 

Jag besitter ej tillräcklig skeppsteknisk 
kompetens för att i detalj analysera Bor
genstams beräkningar utan inskränker 
mig till att återge hans egen samman
ställning av orsakerna till Vasas kata
strof. 

• "Wasa kölsträcktes troligen som ett 
"mindre" skepp, men fullbordades 
som ett "större". 

• Wasas bygge blev försenat och mot 
slutet präglat av stor brådska. 

• Wasa skulle enligt de tidigare planer
na förses med ett enda slutet batteri
däck , men omständigheterna ledde 
till att hon fick två. 

• Wasa blev ett experimentfartyg, vid 

vilket man sökte uppnå högsta möjli
ga artilleristiska slagkraft utan hän
synstagande till andra egenskaper, så
som flytb arhet , stabilitet och seg
lingsförmåga . 

• Henrik Hybertson blev allvarligt sjuk 
och avled året innan Wasa färdigställ
des. Under hans sjukdom måste ar
betsledningen överlåtas till hans med
hjälpare, Hein Jacobsson. Den 
skeppstekniska ledningen av projek
tet var sålunda splittrad och i prak
tiken svag. 

• Bestyckningsplanerna ändrades flera 
gånger under byggnadstiden. Den ur
sprungliga planen anger en bestyck
ning som var tyngre än vad skrovet 
kunde bära och mer talrik än vad som 
kunde inrymmas på ett slutet batteri
däck. Kanontillverkningen var en 
flaskhals i produktuionen och endast 
48 stycken 24-pundiga pjäser blev fär
diga och ombordtagna i tid, men även 
detta var för mycket. 

• Wasas skrov har ovanligt grova di
mensioner. Det har bl a kraftiga slag
vägare och spantningen är " fulltim
rad", d v s mellanrummen mellan 
spanten är helt uppfyllda med för
stärkningar. Den totala vikten av 
skrov och bestyckning blev sålunda 
högre än vad som eljest torde varit 
vanlig. " 

T o m en lekman kan ana sig till den 
osynliga men invecklade pardans som 
vikt- och deplacement-tyngd-punkterna 
tråder när ett fartyg kränger. 

Tyvärr talar författaren ej alltid om 
varifrån han fått en del av de vackra bil
derna , som dessutom föga ansluter sig 
till texten. 
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Jag anser det själv va ra fel att påpeka 
vad en (populär)-vetenskapli g författare 
ej tagit med. Problemet är ju nästan all
tid att begränsa sig. Som en komplet
tering till Borgenstams sammanställning 
tar jag mig dock avslutningsvis friheten 
foga några egna reflexioner - utöver 
ovanstående paranteser. 

Kanonportar var i början på 1600-talet 
alltjämt att betrakta som en innovation. 
som gav skeppsbyggarna nya svåra pro
blem. 15- , 16- och 1700-talets sjök ri gs
historia uppvisar därför många Vasa-ka
tast rofer. 

Även moderna fartyg. särskilt de tek
niskt avancerade, har ibland stabilitets
problem , som leder till kantringar även i 
lugnt väder. En 100-procentigt säker 
båt , bil e ll er flygmaskin skulle få urusla 
prestanda och ett oacceptabelt högt pris! 

Borgenstam belyser hur dimmiga be
grepp man hade om skeppens stabilitet 
och att teoretiska beräkningar var helt 
okända på 1600-talet. Härvidlag är det 

intressa nt att tänka sig att Vasas bygg
mästare Henrik Hybertsson och Curt 
Borgenstam knappast skull e ku nn a dis
kutera Vasas stabilitet eftersom Hy
bertsson helt enke lt saknade o rd för de 
flesta relevanta skeppsteoretiska be
greppe n i sammanhanget. 

Meningsfulla beräkningar blev möjliga 
först på 1700-talet när Newton och Leib
niz infinitesimalkalkyl vunn it spridning. 

En äldre kollega till Curt Borgenstam , 
skeppsbyggmästa ren F H af Chapman 
funderade redan på 1700-talet över orsa
ken till att t ex Vasa (1628) och Kronan 
(1676) förolyckades. 

af Chapman ansåg bl a på basis av 150 
års senare erfare nhete r att dessa båda 
artillerifartyg he lt enkelt var för små för 
sina bestyckningar. 

Vår mest berömda skeppsbyggares 
teori får för första gången ett veten
skapligt underbyggt stöd i Curt Borgen
stams beräkningar. 

Ledamöterna Borgenstam och af Chapmatl som båda intresserat sig för orsaken till 
Vasas kantring 1628. Foto: KTH. 
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Ubåtskonstsruktionernas utveckling 

Norman Friedman, Deputy Director of 
National Security Studies vid Hudson In
stitute, New York , är en framstående 
marinskribent , som tidigare bl a skrivit 
om kon strukti on och utveckling av slag
skepp och av moderna, militära ytfartyg. 

Föreliggande bok innehåller mera om 
ub åtar än vad boktiteln anger, vilket 
framgår av några av kapitelrubrikerna: 
The Era of the Submersible 1900-1945 
(med underrubriker såsom World War TI 
"Wolfpack" tactics och US Paciific War 
tactics) ; Some Soviet Views; Weapons 
and Tactics ; The Submarine's Enemy
modern ASW. 

Det är desto mer förvånande - och im
ponerande - att Friedmans bok, sam
tidigt som den spänner över så mycket, 
kan gå så i detalj . E tt exempel är en in
tressant utläggning om X-rode r, som ju 
använts länge i den sve nska fl ottan , vi l
ket f ö framgår av de utmärkta rönt
genanteckningar av SJÖORMEN-, 
NÄCKEN- och V ÄSTERGÖTLAND
klasserna, vilka ställts till förfogande av 
Kockums AB . Friedman framhåller att 
X-roderarrangemanget är fördelaktigt 
för ubåtar , vilka opererar i den grunda 
Östersjön och , tack vare X-rodren, kan 
inta bottenläge utan att riskera skador. 
Emellertid, säger författaren , kräver 
X-roder en datoriserad styrning och det
ta torde vara skälet till att U S Nav y, 
som tidigare övervägde att införa X-ro
der under senare delen av 1960-talet be
slöt att behålla det tradit ionella kors
roderarrangemanget. Kravet på auto
mation anser Friedman ha varit det av
görande skälet till nämnda beslut. Inom 
USA:s ubåtsvapen har man konsekvent 
föredragit manuellt kontrollerade sys
tem ombord , då dessa bedömes vara till-

förlitligare. Sålunda har CON A LOG en 
datoriserad skärmbild. visande ubå;ens 
"väg" genom havet. och som infördes på 
1960-talet. slopats på de nya attack
ubåtarna av LOS ANGELES-klass 
(utan att ersättas av någon liknande an-
ordning). ~ 

På ett annat ställe i boken omnämnes 
att de nya sovjetiska attackubåtarna av 
ALFA-klassen har ett helautomatiserat, 
obemannat maskinrum. Skälet härtill är 
att maskinrummet blir mer kompakt, 
vilket är värdefullt på en snabb ( 45 
knop), djupdykande (900 m) ubåt med 
tryckskrov av titan. Åsikten om auto
mation är olika' Det intressantaste om 
X- roder och datorisering är Friedmans 
uppgift att "some accounts of the pros
pective U S 'Next Generation Submari
ne' design indicate that it. too, willhave 
an X-stern". 

För att ytterligare ta la om roder så be
rättar Friedman att de amerikanska 
atomubåtarna nu kommer att få de förli
ga djuprodren placerade föröver i st f på 
tornet, vilket varit fa llet på all a ameri
kanska ubåtar sedan slutet av 1950-
talet. ' Orsaken till den nya placeringen 
är att kravet på högre fart ställer krav på 
ett mindre torn. Men ett mindre torn 
tillåter inte att djuprodren vrides 90° då 
ubåten skall bryta igenom packis (det 
finns inte utrymme nog ner till däcket). 

Anmälaren kunde ha exemplifierat 
boken med andra avsnitt t ex tryck
skrovsmaterial: det sovjetiska nybygg
nadsprogrammet ; kretsloppsmaski neri
er: hydrofonprestanda eller ubåtens luft
försvar. 

Med undantag av SSBN 626 DANIEL 
WEBSTER. vi lket kanske borde ha nämnts 
i boken som ett intressant men misslyckat 
försök. 
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No rm an Friedmans bok. SUBMA RI
NE D ESIG N AN D DEVELOPMENT, 
är en bok som bör läsas av professionell a 
" ubåtare" och som kan läsas av marinin
tresserade med stor behåll ning. 

Sven Rahmberg 

SUBMAR INE DESICN AND D E VE
LOPMENTav Norrnem Friedman . Na
val Institute Press, Annapolis. Md. 21 
402. USA 1984. 192 sidor i stort kvarto. 

Nordenfelt- epitafium i 
brittisk ubåtshistoria 

Svensk allmänhet- och även yngre sj ö
officerare - har väl kn appast hört ta las 
om Thorsten Nordenfelt. Att han redan 
1883 byggde den första svenska ubåten , 
värd denna klassificering, är ju ett hi s
toriskt faktum . A tt den såldes till gre
kerna och fö ljdes av Nordenfelt Il, III 
och IV, de två förstnämnd a till Turkiet 
och den sista till Ryssland hör väl också 
till numera försvunna avsnitt i både 
svensk historia och undervisningen fö r 
blivande sjöofficerare. 

Men ett he lt kapitel om No rdenfelt 
och hans ubåtar , därtill med nio illustra
tioner , finn s i ett nyutkommet arbete på 
engelska. "Submarine boats", av de t 
icke okända författarnamnet Richard 
Compton-Hall . A tt dessutom vår egen 
Hajen nämns både som en av de tre älds
ta ubåtsre like rna och som nr 18 i listan 
över " Representative Types" är en god 
anledning att införliva verket med både 
offentliga och privata biblio tek. E tt frå
getecken betr Nordenfe lt-kapitl et anser 
sig dock an mälaren böra fra mfö ra: en 
bild anges visa No rdenfelt l på stape ln 
på Ekensberg- alla svenska kä llor ange r 
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Palmcrantz'verkstad på Kungsholmen. 
A tt vårt land i utländsk facklitteratur 

får en välberättigad plats i de ve rkliga 
ubåtarnas histo ri a är en glad överrask
ning. Skälet till bokens utgivande synes 
dock vara åte rfinnandet och bärgningen 
av Storbritanniens första ubåt, Holland
konstrukti onen No . l. Dess placering 
utanför brittiska ubåtsmuseet i G asport 
har därmed fö rvisat Hajen till andra 
platsen i världen bland bevarade kon
struktioner fr ån ubåtsvapnets ung
domsår . 

I detta sammanhang må det tillåtas 
anmälaren att påpeka , att det egentligen 
inte är Hajen, som finns till beskådande 
på Lindholmen! Det är fakti skt skrovet 
till A ndra klass undervattensbåten n:r l, 
som ligger där! Hajen genomgick nämli
ge n under VK l en omfattande om
byggnad och fråntogs då sitt namn. Men 
i stort är det dock den gamla Hajen, som 
genom dåvarande varvschefen Karl Wes
ters behjärtade " mainpulationer" styc
kades i O scarsdockan , lyftes upp , fördes 
ut till Lindholmen, åter sammansattes 
och i dag är ett i världens ubåtshistoria 
unikt monument över en av dess först
lingar. 

K- E Westerlund 

Richard Compton-Hall: Sub
marine boats. Th e beginnings of 
underwafer warfare. Conway 
Maritime Press, L ondon . 

Svenska marinens krypto 
kunde inte knäckas 

Det blev något av en krigshistorisk sen
sation , när " andra världskriget dittills 
mest skyddade hemlighet" 1974 avslö
jades av brittiske flygöversten F W Win
terbotham i hans sensationella bok "The 
Ultra Secret". Britterna lyckades dels -
med hjälp av polska underrättelseex
perter - rekonstruera tyskarnas kryp
tomaskin "Enigma", dels bl a med 
"världens första dator" knäcka kryp
terad tysk sambandstrafik . Höjdpunkten 
- eller motsatsen - var väl när Churchill 
beslöt att inte utrymma Coventry inför 
den fruktansvärda " Ausradierung" Gö
ring planlagt och som några dagar dess
förinnan klarlagts via "Ul tra" . Att kun
na även i fortsättningen få inb lick i 
Oberkommandos och de tyska försvars
grenarnas planer var för krigets utgång 
viktigare än al la offren i Coventry. 

Att den tyska Kriegsmarines mot
svarande expertis inte låg britterna myc
ket efter utan i vissa hänseenden faktiskt 
kunde visa li ka bra och lika snabba resul
ta t , det visar en. nyligen utkommen bok, 
"Seekrieg im Ather". Författare är f d 
chefen för Marine-Funkaufk lärung 
Heinz Bonatz, som i ett nära 400 sidor 
d igert arbete lägger fram resultatet av a l
la krigsårens tyska radiospaning. Och 
det var sannerligen inte lite , som därmed 
kunde delges i första rummet Kriegsma
rines chefer på skilda nivåer men också 
de andra försvarsgrenarnas underrät
te lseavdelningar. 

Här är inte platsen att ens stickprovs
vis visa de framgångar , som Bonat z och 
hans medhjälpare kunde notera - nog 
sagt , att den tyska motsvarigheten av 
a ll t att döma inte stod den brittiska långt 
efter. Med hj:.syn till hur andra världs-
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kriget fördes, åtm instone till huvud
delen, är det ju förklarligt, om de västal
lierade hade mer praktiskt utbyte av sin 
verksamhet än vad de tyska motstånd ar
na rimligtvis kunde få ut av sitt materia l. 

För svensk del är det onekligen ett bis
tert nöje att konstatera, att Bonatz vid 
genomgång av alla "fronter" , motstån
dare och medagerande ger Sverige ett 
förbluffande högt betyg. Han anser att i 
början av kriget gav den öppna, dvs ok
rypterade , trafiken tillräckligt underlag. 
När i oktober 1944 hans avdelning av 
förståeliga skäl började ägna sig åt även 
den krypterade svenska trafiken, blev 
resultat = O! " Det är inte överranskan
de , eftersom Sverige såsom den elek
triska chifferingsmaskinens hemland an
vände sig av denna och då den bjöd 
största motstånd mot en utomståendes 
lösningsförsök - ja, den var i praktiken 
så gott som oforcerbar" . 

K-E Westerlund 
Heinz Bonatz: Seekrieg im Är
her. Die Leistungen der Marine
Funkaufkläring 1939-1945. Ver
lag E.S. Mittler & Sohn, Her
ford, Västtysk/and. 
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Tillverkning och reparation 
av manometrar 
för sjöfart och industri 

AB Svenska Manometerfabriken 
Blå bodarna 1-9 116 45 Stockholm Tfn 08--40 25 94 

S l: , Dan •c: 
rsp;clalister på lyft 

och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

Spans• rat: 
BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 40 

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 810, 391 28 Kalmar 
Telefon: 0480·157 75 

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 
Te lefon: 08/44 08 20. Telex: 104 16 

Box 11529 

100 61 STOCKHOLM 



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

veckl ing och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor

tillverkarna som garan terat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 

under en lång framtid. 

m tu Motoren- und Turbinen-Union 

Friedrichshafen GmbH 

M.A.N. Maybach Mercedes-Benz 

~AR:IND:IESEL 

Kronobergsg 2 1 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25 
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