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Meddelanden

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 12 ;anuan. 1976
(Utdrag ur protokoll)

l. Sammanträdet hölls
4 2 ledamöter .

marinstabens konferensrum

Kastellet

närvaro av

?
Valdes ledamoten K Ekman till föredragande i vetenskapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik Minteknik".

3.
Närhelst du behöver det erbjuder Saab 99 GL
Combi Coupe ett lastutrym me i bästa kombiklass.
När baksätet är fällt kan du ligga raklång184 centimeter- eller lasta hela 1,5 kubikmeter.

Ledamoten Lennart Lindgren berättade om Kastellet och dess historia.

4. Ledamoten A Gustafsson höll ett anförande över ämnet "Kri gsförbandsövning med torpedbåtsdivision".
Stockholm den 25 februari 1976 .
BO GRANATH
sekreterare

Nr 2/ 1976. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 18 februari 1976
(Utdrag ur protokoll)

1. Sammanträdet hölls i ordersalen i Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen
i närvaro av 66 heders-, ordinarie och korresponderande ledamöter samt 10 särskilt inbjudna gäster från riksdag, departement och massmedia.
2. Ordföranden, hedersledamoten Lundvall, talade över ämnet "Modern vapenteknik - en ny era för små flottor". Härpå följde diskussion.
Resten av t iden är den en ovan ligt bekväm , ja nästan
ly xig, vanlig personbil med gott om plats för fem fullvuxna .
Ändå drar den under litern 1

Saab 99 GL Combi Coupe

Stockholm den18mars 1976_
BO GRANATH
sekreterare

Möjligheternas bil med drag av både konibi och coupe.
Kombinationen är så vettig och självklar att man undrar
varför det inte funnits Combi Coupeer förut. Nu finns det
och nu kan du provköra.
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En produkt från Saab-Scania

Modern vapenteknik - en ny era för små flottor

Ordförandens i Ku ngl Örlogsm annasällskapet, vicea m iral Bengt L und vall,
anfö rande v id sammanträde t den 18 fe brnari 1976.

Den vapentekniska utvecklin ge n har fö rståeligt nog alltid di skutera ts. D en
ha r di skuterats med hän syn till möjliga operativa och ta kt iska fördelar, fart yge ns
sto rl ek och utseend e och inte min st till kostn adern a.
U nder det andra vä rldskriget ut vecklades roboten, rada rn, ubå tssnorkeln och
motm edlen mo t ubå tar och ej att förglömm a atom vapn et. Det v ar en va penteknisk ut veckling som dras tiskt för ä ndrade läge t, eller kansk e rättare uttr yckt,
togs i tjän st a v operatörer och taktiker. R csldtatet bl ev att striden, strid sfö rlopp et, starkt för ä ndrades.
D enna då ny a, moderna vapenteknik v ar på intet sätt fä rdi gutvecklad när
värld skriget upphörde. Vi har nu i trettio å r kunnat följa den vidareutveckling
som skett. Vi har sjilva kunnat utn yttja oss av denna teknikens utvecklin g. Vi
har då ställts, ofta ställts, inför valet mell a n kvalitet och kvantitet.
För oss har detta val varit särskilt viktigt och samtidigt svårt. Vi är alliansfria och måste själva se om vå rt hus . Vår försvarsbudget har tvingat oss till
strängaste sparsamhet, ty modern v apenteknik får man inte gratis.
Jag har satt rubriken Modern vapenteknik - en ny era för små flo ttor p å
mitt ämne här i kväll. Den frågan har väl många ställt: vad är det för n ågot
särskilt som har hänt som kan motivera och underb ygga en sådan rubrik, ett
sådant påstående.
J ag vill då redan inledningsv is klarlägga att de områden inom vapentekniken
- vapen och hjälpmedel - som enligt min mening har genomgått och fortsättningsvis komm er att genomgå en utveckling som ger fog för rubrikens uttalade
mening är: luftvärn, teleteknik och sjörobot. Jag kommer i min fram ställning
närmast att uppehålla mig vid hur denna utveckling p åverkar valet av fartyg
för den fortsatta utvecklingen a v vad vi i dag kallar jagarflottilj er.
J ag vill först ta upp några hållpunkter fr ån den tidi gare utvecklingen för att
därmed ge en fy lligare bakgrund till den utveck lin g som varit och som kan
förutses.
Vid tiden stra x före utbrottet av det andra världskriget hade vi som kärna .i
v år flotta d ~ tre Sverige-skeppen. De var relativt väl pansarskyddade, de had e
fyra 28 cm kanoner kompletterade med åtta 15 cm kanoner.
Vi hade då också fått en lätt kryssare, Gotland, med flygplansdäck och katapult. Det kan väl kortfattat sägas vara dåtidens försök att som en integrerad
del i ett fartygsförband utnyttja flygplan i sjöstriden . Tanken med detta fartyg
v ar god - idemässigt var man långt före sin tid. Jag tänker då på de helikopterkryssare som nu tillkommer utomlands.
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De jagare som vi då hade v ar fartyg p å omkring 1.000 ton t ex Ehrensk öld
och N ordensköld, Klas Horn och Klas Ug gla. Vi hade fyra äldre, sm å motortorpedbåtar byggda i Italien.
P å den tiden fanns inte radarn och behovet av luftvärn var inte på tagligt.
Torpedfartygen - jagarna och torpedbåtarna - hade hög fart och sökte utn yttja mörkret för torpedskjutning som skedde på korta håll.
Man ser mycket klart av bilder p å jagare och torpedbåtar att det med dagens
ögon ser ut att v ara gott om utrymme på däck, p å bryggor och i master.
Under hela krigstiden byggde vi upp den flotta som vi egentligen sku lle ha
haft färdig innan kriget bröt ur. Efter hand växte kraven på teknisk utrustning.
Särskilt va r kravet starkt att öka skyddet mot luften och att bygga upp en
strids- och eldledningsorganisatio n med radar.
Under det andra v ärldskriget dominerades luftvärnsbestyckninge n ombord av
den internationellt beprövade 40 111111 automatkanonen M/36. Den hade en eldhastighet av 130 skott/min och det fordrades direktträff i målet. Pjäsen betjänades av 7-8 man. De anfallande flygplanen måste komma nära målet för att
träffa med bomber eller torpeder. Man kan konstatera att flygplanen hade övertaget intill dess utvecklingen ledd e fram till zonröret, som togs i bruk a v amerikanarna i Stilla Haver.
Efter kriget fick flygplanen ökade prestanda . Farterna gick upp till omkring
200 m/sek och vapnen kunde fällas på längre håll. Vi mötte detta hot med 40
mm automatkanonen M/48 som hade en eldh as tigh et av 240 skott/min och jagarnas 12 cm artilleri M/ 50. Den pjäsen skj uter 40 skott/min. Ammunitionen
har zonrör och stor laddningsvikr. Tack v are detta zonrör och moderna eldledningar kom man upp till hög träffsannolikhet. 40 mm artilleriet, som fortfarande hade en ganska enkel eldledning, n ådde ganska blygsamma värde n. Detta v ar vårt luftvärn under 50-talet.
Vi hade då få tt de två kryssarna Göta Lejon och Tre Kronor. De hade 27 st
40 mm eldrör, en defensiv kraft som talar sitt tydliga språk. Hallandsjagarna
hade förutom 12 cm-artilleriet 2 st 57 111m och 6 st 40 mm eldrör för att än en
gång kvantitativt belysa den nöd vändiga utvecklingen för att säkerställ a skyddet mot luften.
Den teletekniska utrustningen ombord blev allt rikligare - det gälld e så väl
radar som radio samt eldledning . Däremot gick ut veck lin g och utrustningen med
telem otmedel långsamt.
De senaste tio åren har i hög grad fått sin prägel av ut vecklingen av to rpedbåtarna av Spica-k lass; den första serien 0111 sex S pica och den andra om
Vi har alltså gått från förband med pansarskepp över
tolv Norrköping.
kryssareskadrar ti ll jagarflottilj er med jagare och torpedbåtar p å i runt tal trettio år och nu är frågan om ersättn in gen för de sex jagarna - två Halland och
fyra Ostergötland - brännande aktuell.
Jag vill nu återknyta till utvecklingen på luftvä rn ss idan . Det faktiska förhållandet är att en helt ny generation har tillkommit - en svensk linje som skiljer
sig från den väg de flesta utländska mariner hittills gått.
Utomlands - i flottor med stora jagare och fregatter - bygger man upp
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ett försvarssystem med luftvärnsrobotar för bekämpning a v flygplan på stort:
avstånd samt ytterst snabbskjutande finka libriga automatkanoner för bekämp··
ning på mycket korta håll. skotthastigheten är omkring 1.000 skott/ min och
eldrör. Här fordras direktträff.
De luftvärnsrobotar som nu finns för större avstånd är för tunga och för stora
för att rymmas på t e en Spica-båt. Den utvecklingslinje som våra tekniker vid
industrien och inom försvaret har lyckats med är 57 och 40 mm automatkanoner
- Boforskanoner - med zonrörsammunition. Det är den 57 mm kanonen vi
har på våra moderna torpedbåtar och kommer att få på patru llbåtarna.
Precisionen har kunnat drivas mycket långt med radar och TV-teknik för
eldledningen och med precisionsgyro och riktmotorer som kan möta de snabba
accelerationsförändringar som en liten plattform kan bli utsatt för i öppna sjön .
Träffsannolikheten mot mycket små mål uppgår till synnerligen höga värden;
ett resultat som man knappast vågat tro på tidigare. Det finns fortfarande problem att lösa - när finns det inte det. Det gäller upptäckten i tillräck ligt god
tid av dessa mycket små mål som en anflygande robot på låg höjd utgör.
Men även här har utvecklingen inom dopplerradar, IR- och TV-tekniken
gjort så stora framsteg att jag vågar säga att detta problem kan lösas även mot
robotar som inom en snar framtid kan komma att anflyga med överljudshastighet. När det gäller själva skjutfallet kan våra instrumenteringar redan idag möta
farter upp till Mach 2.
Denna utveckling inom luftvärnsområdet - kanonen, ammunitionen och eldledningen - är en del av den utveckling som underbygger mitt påstående i
rubriken .
Det andra området som jag vill uppehålla mig vid är teletekniken. När det
gäller radiosambandet mellan fartyg t e Spica-båtar har utvecklingen gett oss
möjlighet att från ett fartyg till ett annat eller till ett helt förband på mycket
kort tid - någon sekund - sända över hela den bild av läget som finns på det
fartyg, som inom ett i övrigt radartyst förband, svarar för övervakningen av
ytan. Detta är något som våra stridsledningsofficerare för tio- femton år sedan
drömde om att få förverkligat. Nu har de det.
De passiva spaningsmedlen som gör det möjligt att lyssna in en motståndares
radarsignaler, och de aktiva motmedlen att på något sätt störa ut mo tståndarens
radarsignaler och att med radarsignaler styra bort en anflygande robot eller få
den att tappa kontakten med målet - det är detta som med ett ord kallas motmedelstjänst.
Mycken forskning, försök och utveckling har förklarligt nog ägnats det området. Medel föder motmedeL Vi har som jag tidigare sagt tyvärr, och främst på
grund av brist på pengar, inte kommit så långt i praktiken som vi hade kunnat
göra med vårt tekniska och teoretiska kunnande. Men ändock, under de senaste
åren har det blivit något av en islossning. Vi har nått goda resultat med det vi
hittills lyckats få fram. Det är glädjande, mycket glädjande.
Det första stora utvecklingssteget inom motmedelsområdet har för oss liksom
för många andra nationer inneburit ett behov av ett ganska betydande antal
mottagare- och sändarenheter av olika slag. Vad som - enkelt uttryckt 60

fordras för de små flottorna är utrus t ni ngar som kan få plats på små fartyg .
Den bild jag hä r visar (bil d 1) är en helt modern, en andra generationens integrerad motmedelsutrustn ing - passiv och aktiv - som betjänas av en enda man.
Denna li lla panel som inte väger mer än omkring 350 kg kan ersätta det flertal
enheter som h itti lls behövts och som fyllt upp ett helt rum ombord.

Bild J. Manöverpanel för motmedelsutrustning.

Jag behöver inte inför detta auditorium orda mycket mer om vad det betyder
att man nu kan utrusta fartyg mindre än jagare och fregatter med det som erfo rdras för en väl fungerande motmedelstjänst. Detta är tillsammans med utvecklingen inom stridsledningstjänsten den andra delen av den utveckling som
underbygger mitt påstående.
Hur har utvecklingen varit utomlands när det gäller här aktuella fartygstyper, hur ser det ut idag inom det område som jag här berör. Ett tydligt mönster kan urskiljas det är flerta let bedömare överens om.
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I de flottor vars fartyg har att operera ute på de stora ha ven, på stora avstånd från sina baser har jagare och fregatter v uxit i storlek. De måste kunna
ligga ute länge till sjöss, de måste ha uthållighet, de mås te föra med sig allt vad
de behöver. J agarna har mer eller mindre börjat likna vad vi tidigare betraktade som lätta kryssa re .
Bestyckningen har emellertid ändrats högst avsevärt. Det konventionella fartygsartilleriet med kalibern 15 och 12 cm har ersatts med robotar. Den moderna
sovjetiska Kara-klassens fartyg på 8-10.000 ton har endast 4 st 7,6 cm kanoner och K resta-klassens fartyg på omkring 5.500 ton har 4 st: 57 mm kanoner.
(Bild 2 och 3) Bestyckning med luftvärnsrobotar har tillkommit. Stort utr ym me
har reserverats för ubåtsjaktutrustning och för teletekniska hjälpmedel.

Bild 2. jagare av "Krivak"-klass (1970- ). Deplacement c:a 3 500 ton. Längst förut ett kvadruppel-lavettage för sjömålsrobot SS-N-10 (fart c:a 400 m l sek, porte c:a 54 km ). Två
dubbel-lavettage för luftvärnsrobot typ SA-N-4 (porte c:a 40 km) . 4-76 mm allmåisautomatkanoner i två dubbellavettage. 8-53 cm torpedtuber i två kvadruppelställ.
VDS-sonar och 2 ställ med vardera 12 eldrör för antiubåtsraketer. Gasturbiner, 38 (?)
knop.

Denna utvec kling är helt förståelig. Men den är dyrbar. Inte ens en stormakt
kommer enligt mitt förmenande att ha råd att bygga det antal av dessa fartyg
som man egentligen skulle behöva. Man måste differentiera vapenbärarna efter
de uppgifter och de vattenområden som de främst är aktuella för. Det är inte
klok politik att använda stora och dyra verktyg om man kan klara sig med
mindre och billigare.
Robotar - jag tänker nu närmast på sjörobotar - är inte billiga räknat efter
styckepris. Kanonen med ammunition är mycket billigare. Men roboten är lättare, även lättare än torpeden. Och framförallt: den har en helt annan räck vidd .
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I SIPRI :s årsbok 1975 finns en mycket intressant redo visning som JUSt belyser denna ut veck ling. (Bild 4 och 5).
Sovjet har varit ledande när det gäller utvecklingen av sjörobotar i varje fall
hittills. Men man har inom västvä rlden under de senare åren verkligen ansträngt
sig hå rt för att åstadkomma en utjämning. De ledande länderna har varit och
är Frankrike, I tal ien och USA. (Bild 6 ).
Jag vill belysa denna ut veckling av sjörobot för mindre fartyg med några
bilder. (Bild 7-12 ).
Detta bildsvep, som skulle kunnat göras betydligt mera omfattande, talar sitt
tydliga språk särskilt mot bakgrund av SIPRI-bilden om den stora ökningen av
antalet roborbåtar.

Bild 3. Kryssare av "Kresta -ll"-klass. Deplacement c:a 5 500 ton. Bordvarts under bryggan två kvadruppel-lavettage för sjömålsrobot SS-N-10 (fart c:a 400 ml sek, porte c:a
54 km ). Två dubbel-lavettage för luftvärnsrobot SA-N-3 (porte c:a 40 km). 4-57 mm
allmåls automatkanoner i två dubbellavettage. 10-53 cm torpedtuber (två kvintuppelställ). VDS-sonar och 4 ställ för antiubåtsraketer (två med vardera 12, 2 med vardera 6
eldrör). Ångturbiner, c:a 33 knop.

J ag kan inte heller underlåta att understryka den stora betydelse denna utveckling har och säkerligen än mer kommer att få för den allmänna strategiska
utvecklingen. Det är påfallande hur allt fler utvecklingsländer det är som världen över fått tillgång till robotbåtar. Dessa ganska små fartyg - det rör sig
ju om fartyg under 1.000 ton, oftast 150-500 ton, - kommer att bli allt farligare för de större fartygen som aldrig kan känna sig säkra i trängre farvatten
eller inom kustzonerna, där ju tendensen är att räkna kustzonen inte i ental av
distansminuter utan i hundratal .
Ingen sjömakt, med vedertaget bruk av det ordet, kan längre tro sig osårbar
om den måste låta sina fartyg passera sund eller trånga farvatten, där de kan
möta robotbåtar. Det blir svårare för större övervattensfartyg att upprätthåll a
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Bild 4. Antal patrullbåtar, torpedbåtar och kanonbåtar m m (källa: S IPR! ).
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1960

sin överlägse nh et annat än p å de stora haven.
För två å r sedan höll jag ett anförande i K ungl Orlogsmannasällskapet, i denna sal. Mitt ämne var då Sjömå lsrobotar i det marina försva ret - behov och
ut vecklin gs lin jer.
Jag sade då bl a:
"Vid vå ra studier och ana lyser har många olika fa ktorer väg ts sa mman hotbild, kvalitetsnivåer, förbandssammansättning och vapenkombinationer. Det
framtida hotet innebär att vå ra yrattackflottiljer - 5 pica-båtar och flott ilj ledare - mås te kunna uppträda taktiskt och stridstekniskt utan att vara låsta till
ett stelt system och med optimal samordn ad vapenin sats. Vapensystem so m möjliggör koncentrerad insats och obunden het i manö ve rn är en förutsättning härför.
Vi m ås te ha vapen som in ger respe kt. Under de förh å llanden förbanden kom64
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Bild 5. Antal robotbestyckade patrullbåtar m fl (Källa: S IPR!).

mer att f å ver ka fo rdras därfö r tillgång till rob otar med tillräckli gt lång räckvidd. Vi måste vid sidan om artilleri- och torpedsystemen utru sta flottiljförbanden med så dan a robo tar. Jag menar med tillräck ligt lå ng räckvidd c:a 6080 km."
J ag underströk med skärpa att vad som ä r viktigt är att ett modernt robotsystem som p assar för 1980-talets miljö mås te skaffas nu - inte skjutas p å fr amtiden, som vi fått göra två gånger tidigare.
J ag framförde också för två å r sedan förs laget att vi här i landet skulle utvec kla en robot som till sina hu v uddelar kunde va ra lämpad som sjörobot, som
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Bild 7. Fre matt ( korvett ) av "Nanutjka"-klass, Sovjetunionen. C:a 700 ton, 34 knop. 257 mm allmdls -automatkanoner, 2 trippel-lavettage för sjömdlsro bot typ SS- N -9 (fa rt c:a
340 mlsek, p orte c:a 280 km ). Ett dubbel-lavettage för luftvärnsrobot typ SA-N-4 (porte
c:a 40 km ).
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Bild 6. Ndgra olika typer av sjömdlsrobotar. "Exocet" ( Aerospatiale, Frankrik e. Förekommer bl a pd örlogsfartyg i Frankrike, Chile, Grekland, Storbritannien, Turkie t, USA och
Väs ttysk /and). "Harpoon" ( MeDanneli D ouglas, USA . Första sjömdlsrobot för överv attensfartyg utvecklad i USA . Ubdtsburen variant under rttveckling. Tord e komma att
utnyttjas fö r ett flertal länders flottor ). " O tomat" (Otomat, ltalien och Frankrike. Förekommer bl a pd örlogsfartyg i Italien , Frankrike, Pakistan och Sydafrika.)
Data (enligt j ane's Fighting Sh ips):
Namn

Längd Vikt,
kg
m

Moto rtyp

Styrning mm

Krutrak

Aktiv må lsök
(Radar)

s, 12

720

Harpoon

4,57

635

Kru t rak +
Turbojet

Oromat

4,82

700

Turbojet

Exocet
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Förprog r
Akti v radarmå lsök (H oppfrek vens)
Aktiv målsö k
(Mon o-pulsradar)

An m
Porte, Fart
(Mach
km
40

l+

"Sea-skin1mer"

90 kg sprän gladdni ng
110

l ,2

60

0,8

''Sea-s kin11n e r"

Bild 8. Mo torrobotbdt av typ "OSA-1", Sovjetunionen . C :a 165 ton, c:a 25 knop . 4- 30
mm automatkanoner i tvd dubbella vettage, 4 enkellavettage för sjömdlsrobot typ SS-N-2A
("Styx", fart c:a 275 ml sek, porte c:a 45 km ). (" OSA-ll" har 4 sjöm/ilsrobo ta r typ
SS-N-11, fart c:a JOO mlsek, porte c:a 55 km ).
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Bild J J. Motortorpedlmotorrobo tbåt av typ " Willemoes", Danmark (under byggnad/utrustning ), 220 ton , c:a 40 knop (gasturbin + diesel ), 1-76 mm allmålsautomat kano n (Oto
Melara ) 4-5J cm torpede r, sjömålsrobot (4 st H arpoon ?). (Jfr bild 1J ).

Bild 9. Motorrobotbåt typ "Saar IV" ("Reshef" ), Israel, 415 ton, J2 knop. 2-76 mm allmålsautomatkanoner (Oto-Melara ) i enkellavettage, 7 enkellavettage för sjömålsrobot typ
Gabriel (c:a JOO m l sek, 40 km ).

Bild 10. Motorrobotbåt "typ 148", Västtysk/and, c:a 240 ton, JO knop. 1-76 mm ailmJl!
automatkanon (Oto-Melara ), 1-40 mm akan ( Bofors), 4 enkellavettage för sjömålsrobot
typ Exocet.
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Bild J2. Bärplansbåt ( Hydrofo il submarine cham·, PCH) " H igh Point", USA, c:a 100
ton. Utnytt ja s för prov till sjöss med sjömålsroboten H arpoon. (Gasturbiner: 48 knop ,
diesel: 12 knop ).
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kustrobot och som attackrobot. Iden tror jag fortfarande p å. Vi har inte råd
att utveck la tre olika men ändock ganska likartad e robotar. P laneringsomständigheter, tidsmässiga och ekonomiska, har emellertid visat at t en sådan utveckling och tillverkning här i lande t knappast kan v ara ak tu ell och ekonomiskt
motiverad fö rrän för nästa robotgeneration. Såvitt jag förstår har jag hittills fått
gehör fö r den linjen.
För det a ktu ella behovet - en anskaffnin g inom de nä rmaste åren - å terstår möjli gheten att köp a utifrån. De två robottyper som uppfy ller vå ra taktiska
fo rdringar ;1 r den itali enska och den ame rikanska . Huruvida det kan bli fråga
om att anpassa den till en svensk profil - jag tänker närmast på målsökaren
- är en detaljfråga som det är för ti digt att ytt ra sig om.
Vi ha r idag våra fl ottilj er uppb yggda med jagare och Spica-Norrköpingbåtar. D et fö rsta steget som jag önskar ta snarast möjligt är att byta ut f yra
torpeder mot fyra sjörobotar . Viktsmässigt är det in ga svårigheter. En torped med tu b och övrig utrustn ing väger omkring 2 ton. E n robot - t e Harpoon- väger med tub hälften d v s i ton. (B ild 13).

'..:·'

Bild 13. Motortorpedbdt typ "Spica", 230 ton c:a 40 knop (gasturbiner), 1-57 mm allmdlsautomatkanon (Bofors ), 2-53 cm torpedtuber, 4 sjömdlsrobotar ( t ex typ Ha rpoon ).
(Jfr bild 11 ).
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Hu r bör då jagarna ersättas och hur skul le en robotfartygsflottilj se ut i början av 80-talet. En ledstjärna för fartyg sbyggnadspolitiken har va rit att ersätta
utgående större farty g med flera mindre. Den tillbakablick jag gjorde inledningsv is visa r att så ha r skett - ä ve n om vi inte få tt ett ökat antal enheter.
Nu har alltså utvecklingen av sjöroboten - och det ä r den tredje delen av
min arg umentation om vapentekniken och den nya eran för de små flottorna gett oss möjlighet att med ett litet fartyg ås tadkomma ersättnin g för jagare typ
H all and och O stergötland.
J ag har i tidigare sammanhan g talat om storleken 700-800 ton för ett led arfartyg, m a o en fjärdedel av Hall a nds storlek . N u tror jag, v i planerar för det,
a tt vi kan pressa ner storleken till 400-500 ton och ändock kunna lösa de uppgifter som skall lösas.
En grov skiss till ett sådant fartyg skull e va ra 2 st 57 mm automatkanoner
och 6 st sjörobotar samt full stä ndig spanings-, stridslednings- och motmedelsutru stnm g.
För att kunna utnyttja robotens hela räckvidd - omkrin g 100 km - mås te
ti llk omma radarstridslednin g fr ån t e helikopter med datalänkö ve rföring till
flottilj ens fartyg . D etta är inget in vecklat tekni skt problem. Vi har ju redan ida!!
motsv arande datalänk mellan S pica-båtarna.
Jag vill med en principskiss v isa hur det är tänkt att en sådan robotfartygsflottil j skall utn yttjas. (Bi ld 14).
Det som för mig är glädjande, är att O ve rbefälh avaren i OB 75 tag it upp
så väl anskaffn in g a v sjörobot som av flottiljledare. Och det är glädjande, ja jag
vill gä rna säga ännu mer glädjande, att försva rsutredningen i sitt betänkande
" Säkerhetspolitik och totalförsva r" sagt att den " anser att den k valirersförbättrin g av ytattackflottiljerna, som en anskaffning av sjörobotar syftar till, är angelägen och bör genomföras". Utredningen har v idare sagt att förutsättningar bör
skapas så att de kvalificerade yrattackförbanden även i framtiden kan uppträd a
i f lottiljförband .
En robot gå r med en hastigh et av omkring 300 m/sek, en modern torped kommer upp i 25 m/sek . Det tar omkring 16 min för en torped att nå ett mål som
ligger på 20.000 m avstånd. En robot behö ve r endast dr yga minuten, och 4- 5
min att nå ett mål som ligger 80.000 meter bort. Detta är tal and e siffror.
Men hur ställer det sig med kostnaden, man får ju inget gratis här i vä rlden.
J a, jämförelser, rätt visande jämförelser är alltid svå ra at t gö ra.
En robotfartygsflottilj med sex S pica med fyra robotar och två torpeder
och två ledarfartyg av den typ jag skisserat d v s å tta fart yg skulle tillsammans
i nyanskaffning va ra billigare än två jagare. Detta är en utvec kling tekniskt,
taktisk t, ekonomiskt och stridsekonomiskt som är ganska fantastisk.
Och v iktigast av allt. En motståndare skulle ald rig känna sig säker när v1
fått så dana farty g. Det finns alltså all anledning att tro, att p ås tå, att även de
små flottornas fartyg har en god chans mot de stora flottornas fartyg.
Detta är tillsammantaget varför jag kunnat sätta rubriken "Modern vapenteknik - en ny era för små flottor".
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Komme ndörkapten Nils Tiltnes från Oslo Militaere Samfund var gästföreläsare
vid Kungl örlogsmannasällskapets sammanträde i Göteborg onsdagen den JO mars
1976. Sin dagliga gärning har kommendörkapten Tiltnes i Försvarets Overkommando i Oslo. Han är sä rskilt väl insatt i de problem som föredraget behandlade, eftersom han har varit sekreterare i den norska offentliga utredningen om
"Oppsynet med fiskeri - og petroleumvirksomheten".
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Utvidede grenser for norsk jurisdiksjon utenfor kysten og offshore virksomhetens innflytelse
på den norske marines virksomhet og fremtidige struktur.

~----------------------------------------------------------J

INLEDNING

Bild 14. Robotattackflottilj utnyttjar helikop ter för radarstridsledning med datalänk överföring till attack förb anden (fartygen).

Temaet i seg selv indikerer at det norske Sj0forsvar står ove rfor kanskje den
st0rste utfordring siden annen verdenskrig. Jeg tror ikke det er å ta munnen for
fu ll når jeg sier at vi er inne i en skjebnetid hvor de avgj0relser som skal og må
treHes i den na:rmeste fremtid, er helt avgj0rende for hvorvidt den norske marine og de kri gsmenn som skal tjenestegj0re i denne skal kunne l0se sine oppgaver
i fremtiden.
Hvorfor?

Jeg skal innledningsvis bare nevne de tre viktigste årsaker:
a For det f0rste, fordi Norge ved Kgl. res. av 31 mai 1963 hevder statsh0yhet

MARINVARV ET
o
FARÖSUND
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter.
Svetsade stålkonstruktioner.
Slipar för mindre och medelstora fartyg .
Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektri~k-,
snickar- och motorverkstäder.

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER
Marinvarvet, Fårösund
te l. 0498/214 00 Vx.
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over havhunnen og undergrunnen i de undersj0iske områder urenfor kysten
- for så vidt angår utn yttelse og utforskning av naturforekomster så langt
ut som teknologien tillater dette, dog ikke urover midtlinjen i forhold til
andre stater. - At, i f0rste rekke, oljeindustrien er i full gang p å norske
sokkel i Nordsj0en og at denne virksomhet gradvis vii komme igang også
nord for 62 ° N med de f0rste pmveboringer antagelig neste år.
For det andre at den norske regjering har til hensikt å utvide fi skerigrensene
med inntil 200 n m av kysten ved etablering av 0konomiske soner.
For det tredje at den relative sj0militxre maktbalanse - i de havområder
vi her behandler - har - og i stadig 0kende grad - utvikler seg i NATOs
disfav0r.

Dette er i hovedtrekk de problemer som stiller det norske sj0forsvar i fokus
- som gj0r at a llerede eksisterende oppgaver blir alt vesendigare og som stiller
det norske fors var overfor nye oppgaver.

Jeg vil i det etterfelgende forseke å dekke dagens tema i felgende
rekkefelge:

,. Forst veld ig kort lin om avfarende p lass - hv ilke oppgav er har vi idag og
hvilke midler rår vi over.
,. Demest de utvidede oppgaver i fremtiden og de strukturell e konsekvenser
disse må få . Dette a v snitt v ii bli behandiet under to helt fo rskjellige aspekter, nemlig fre d og krig. Losningen av oppgavene i fredstid er et klart
nasjonalt ansvar. I krisesituasjoner og krig er det et sporsmål om rene forsvarsoppga ve r som ikke kan ses isolen fra vå rt medlemskap i NATO og de
av våre allierte som har interesse i de samme områder.
Jeg kommer til å oppholde meg lengst ved fr edsaspektet, da det her allerede foreli gger vese ntli ge forslag til strukturendringer.
,. Til slutt vi[ jeg knytte noen p ersonlige kommentarer til den fremtidige utv ikling.

AVFARENDE PLASS- STATUS KONGELIGE NORSKE
MARINE
Oppgavene

La meg begyn ne med å gi en oversikt over Sjöforsvarets oppgaver som del av
Forsvarets oppgaver ut fra det som fremgår av St. Mcld. nr. 9 om Forsvarets
Hovedretningslinjer fr e m t il 1979:

a Å bidra til en effektiv overvåkings- og va rslingstjeneste.
a Å hevde suverenite ten over norsk sjoter ritorium og raskt kunne avv1se,
begrense eller nedkjempe ulike former for krenkelser.
,. Å yte sterkest mulig motstand mot enhver form for sjoverts angrep.
• Å beskytte sjoforbindelsen langs kysten og der ved bidra til forsterkning av
det stående beredskap i utsatte o1nråder og til å legge forholdene best mulig
til rette for a lliert hjelp.
• Å v;ere beredt til å gi st0tte til FNs fredsbevarende vi rksomhet ved å ha i
beredskap en fregatt og en ha vnekommando .
Å bidra til suverenitetshevdelse og myndighetsutovelse over kontinentalsokkelen og over sjoområder som bemres av en eventuell utv idelse av sjogrensene.
• Å yte swrst mulig bistand til det siv ile samfunn.
Jeg anser at disse oppgaver v il vxre alm engyldi ge også for kommende 15års periode.

Mi d lene
Jeg v il så i korte trekk ta for meg materiellt i Sjoforsvaret.
Jeg vil begynne med Kystartilleriet, hvor kampenheten er fo rtet som kan
bestå av kanonbatterier, torpedabatterier og kontrollerbare minefelt.
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Det er i lo pet a v de sene re år f oretatt en betydelig modernisering a v KA.
E ldre kanonbatterier er modernisen med nytt ildl edningsutstyr som inkluderer
radar, TV og laser . Det er anskaffet halvautomatiske tårnkanoner med kontrollutstyr for nye kanonbatterier som er und er utbygging. Samtidig blir torpedobatteriene modernisen og gi n trådstyrte torpedoer.

Farteysma teriellet
D e 5 fregattene på 1760 tonn utgjor de eneste egentlige sjogående elementer
i Sjoforsvaret. De utstyres med PENGDIN overflate-til-overflate raketter og
SEA SPARROW luftvernraketter. (Bild 1) .
D e 2 korvettene p å 730 tonn er med sitt TERNE A / U-våpen å betrakte som
rene A / U-farwyer heregnet for oppgaver i kystfarvann.
De 15 undervannsbåtene p å ca 450 tonn (standard) er modernisen med nytt
norskprodusen ildledning og er utrustet med langtrekkende torpedoer mot både
overflatemål og underva nnsbåter.
De 45 TKBene, utstr yrt med PENGDIN og trådstyrte torpedoer eller hel2. utomatisk 3" kanon som hovedvåpen er enheter med hoy kvalitet og kampevne
i våre kystfarvann. (Bild 2).
D e 4 mineleggerne av GOR-klassen v il bli erstattet med 2 mineleggere av en
ny og swrre, men enkel type.
Minesveipere. I et angrep p å Norge må vi vente at en betydelig min elegging
v il bli iverksatt p å noskekysten for å hindre at egne og allierte forsterkninger
kommer frem sjoveien. For å holde havner og skipsleder åp ne, disponerer vi
minesveipere.
Sjöheimevernet. Med vår e begrensede ressurser er det nodv endig at Marinen
har hoy mobilitet og kan kraftsamles der truselen er storst. Sikring av kysten
for ovrig må i stor utstrek ning overlates til SHV-fartoyene.
Oppsynsskip. Sjoforsvaret disponerer idag 6 oppsynsskip og ett som leies for
v itltersesongen fra Sjokartverket. Vi leier for ovrig ca 20-25 skoyter til bruksvakthold. Det swrste av oppsynsskipene, NORNEN, er p å 930 tonn, hvilket
betyr at sjodyktigheten er noe utilfredsstillende. Farten er beskjeden, 15-16
knop. Farwyene inngår idag i det sjo militxre fiskerioppsyn og benyttes til fiskerigrensevakthold, hjelpetjeneste for fisk erne på fjernene farvann samt inngår
som et element i redningstjensten. M h t fremtiden vil jeg senere i presentasjonen
kommentere den fremtidige sjomilitxre oppsynstjenesten, eller Kystvakten som
den er fareslått kalt. (Bild 3).
De 7 landgangsfa rtoy er er spesialbygget for å kunne fore det tyngre materiell
for H xren, bl. a. stridsvognene.

For helhetens skyld må også nevnes de delar av Luftforsvaret som må ses
sammenheng med losn in gen av Sjoforsvarets oppgaver.
Dette gjelder i forste rekke 5 langtrekkende maritime fly av typen ORION
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Bild 1. Fregatten "Bergen". Deplacement c:a 1450 ton. Fart c:a 25 knop. 2 Pingvin
sjöm&lsrobot, Seasparrow luftvärnsrobot. 4-76 mm allm&ls automatkanoner. Terne ub&tsraketer. Helikopt er.

Bild 2. Patmllb&t av "Storm"-klass. Deplacement c:a 100 ton. Fart c:a 35 knop. 6
Pingvin sjömdlsrobotar. 1-76 mm och 1-40 mm akan.

76

Bild 3. Fiskeriinspektionsfartyg typ "Heimdal" . Deplacement 600 ton. Fart c:a 16 knop.
1-76 mm akan.

Bild 4. Fem långdistans spaningsplan typ Lockheed " Orion" flygs av Nonka flygvapnet.
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og demest 10 H /C av typen SEA KING som idag prima:rt anvendes i red ni ngstjenesten.

sTRUKTURENDRINGER G RUNNET FREDSTIDSOPPGA VENE
Det var Forsvarsdepartementet som p å nyåret 197 4 tok iniriarivet r il å få nedsatt et interdepartementalt utvalg for å se på behovet for statlige tjenesre r utenfor vår kyst, spesielt i forbindelse med fiskeri- og petroleumsvirksomheren .
Når dette initiativ ble ratt, så va r det i erkjennelsen av at behovet for slike
rjenester ville oke berraktdig i å rene som kommer - spesielt pga ur vider jurisdiksjon i havområdene og den okende oljevirksomhet. Der var på det ridspunkt
blitt mere og mere klan bå de for den milira:re og poliriske ledeisen ar en god
del av disse oppgaver ville måtte falle p å F01·svaret.
Jeg skal i det etterfolgende i grove trekk gjore rede for den strukturendring
v i s rår overfor i forbinde lse med fredsoppgav ene i folgende rekkefolge:
Forst en oversikt over de oppgaver v i står overfor
Det ansvars- og organisasjonsmonster som er faresl ått
og tilslutt littom materiell og personellkonsekvenser.

OVERSIKT OVER OPPGAVENE
Generelt
I lo pet a v 1960/70-årene har Norge p å en rekke felter få tt nye oppga ve r og
okt ansvar i store deler av Nordsjoen, Norskehaver og Barensrhavet.
Utviklingen mot srorre myndighet og flere oppgaver for de norske starsmyndigheter ventes å fortsen e i årene som kommer. Foruren fortsatt lering etter og
utvinning av petroleum i Nordsjoen og etterhvert også nord for 62 °N, ra r en
fra norsk side sikte på å få gjennomfort en snarlig ur vi delse av fiskerigrensen
med en okonomisk sone på innril 200 n m som endelig må lsetting. Også en utv idelse av territorialfarvannet til 12 n m vii kunne bli aktuell i denne fo rbindelse.
Effektiv ivarerakelse av disse interesser forursetter a t v i kan fore nod ve ndig
kontroll og p åse at lover og besremmelser som er kn y tter ril de enkelre virksomheter blir overholdt. Dette vil kreve berydelig innsats av Forsvaret og and re
statsorganer. Foruren konrrolloppgaver beringer en storre aktivitet i disse områdene okt stadig innsars i redningsrjenesre, relekommunikasjon, va:rvarsling,
miljovernberedskap, oppgaver i direkte ril knytning til avviklingen av skips- og
lufttrafikken , tolloppsyn m v.
Hevdelse a v nasjonal myndigher v ii normalt nod vendi ggjore et regelmess ig
na:rva:r, og f orsvaret vil her na turlig spilie en sent r al roll e.
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Fiskeriene
Innforing av en 200 mils okonomisk sone urenfor norskekys ten vii oke det
geografiske områ de for norsk fiskerijurisdiksjon fra vel 60 000 km 2 ril rundt
l mil ! km 2 •
P å det nå va: ren de ridspunkt er regjeringen s endelige forhandlingsopplegg for
urvidelse av fiskerigrensene eller res ultatene av disse forhandlin ge ne ikke kj ent.
Det synes klart at det monster som tegner seg med gjensidige rettigherer og
spes iell e overgangsordninger sam men med d en ordning som fra 31 januar 1975
er erabien for trå lfrie soner, v ii srille de storste k ra v r il et utvidet norsk fiskenoppsyn.
Etter all sann synlighet vil de nye oppga v er f o re ril at oppsynstjenesten i okend e gra d v il måtte ba:re preg av områdeinspeksjoner. I den samlede oppsynsrj eneste må derfor også lu ftoppsyn bli brakt inn i langt storre utstrekning enn
idag. Det v il gjeld e såvel gje nn om maritime flys områdesinspeksjon, som ved
bruk av helikopter i rilknytning ril oppsynsfanoyene. Flyene og helikoptrenes
oppgave vil i ho vedsa k ha en forebyggende og rapporterende karakter, mens
fa rro yene i sron·e grad vi[ kunne konsentrere seg om inspeksjon av redskaper
og fangsr, hjelpetjeneste m v. Samtidig v ii farroyene va:re i beredskap for å ta
seg av grensekrenkelser m v, samt forera nodve ndige polirimessige oppgaver p å
felren e.

Utvinning av ressurser på kontinentalsakkelen
Virksomheten på den norske ko ntinentalsokk el har hinil va: n konsentren om
muligherene for å finne og umytte forekomster av petrol eum. E tterhvert vii
bareaktiviteten komme igang også nord for 62 °N. P å len g re sikt v ii også andre
n aturforekomster i undergrunnen eller p å ha vhunnen kunne utn yttes.
Omfanget av vi rksomheten p å sakkelen vi [ av henge av poliriske beslumin ger
og den teknologiske utv ikting ti! enhver rid . Markedsmessige forhold samt beho vet for energi i sin alminnelighet vil også va:re besremmende for omfanget av
v irksomheten.
Oljeboring ril havs er en ressurskrevende og teknisk komplisert virksomher.
Ved menneskelige feil, eller svikt i tekniske sikkerhersanordninger kan en risikere
ul ykker og kar as trofer av rildels meget stort omfang, med fare for tap av
menneskeliv, materielle ska der og omfanende oljeutslipp . Alt dette kreve r et omfattende statlig tekn isk kontrollapparat.

Politioppgaver
Politiet har idag rent praktisk begrensede muligherer til å gje nnomfore poliririlrak på kontinentalsokkelen. Det er Iange avstander fra polirikamrene ril
innsarssredene. Poliriet er ikke utstyrt for slike oppgaver og har f . eks. ikk e havgående farro ye r eller lufttransportmidler. Det oppstår da et sporsmål om poliri et på sakkelområdet bor ha alle de oppgaver det ener lov og instruks har i
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riket for 0vrig. I denne forbindelse kan det nevnes at gjeldende lov ikk e er til
hinder for at v isse politioppgaver legges til andre statsmynd igheter.
H va det f. eks. er behov for å an ve n de tvang i st0rre målestakk i forbi ndelse
med sabotasje og terrorhandlinger - må politiet få bistand fra Forsvaret.

Vitenskapelige undersokelser
Omfanget a v vitenskapelige unders0kelser i farvann ene utenfor k ys ten, som
kreve r tillatelse fra norsk myndighet, må antas å 0ke i omfang i å rene som kommer, og da spesielr kontroll med at virksom heten foregår i henhold til gitte
tillatelser. En slik kontroll kan best utf0res i samband med den generelle områdekontroll fra farwyer og fly.

Maksimal utn y tting a v allerede eksterende personell , materi ell, baser og
an legg
Samordning av fiskerioppsyn er og overvå kingsoppgaven for kontinentalsokkelen.
Det er nå bred enighet om at det sj0milita:re fiskerioppsyn bor bygges ut til
en kystvakt, som det sentrale uw ve nde organ for en omfattende - men avgrenset - del av statens funksjoner p å kontinentalsakkelen og i fi sk erioppsynet.
Flere land , bl a De Forente Stater, Starbritannia og Sverige har organisasjonsenheter med betegneisen kystvakt. Administrative tradisjoner, oppgavenes karakter og ressursenes omfang varierer imidlerrid så sterkt at vi ikke har funnet
å kunn e legge noe bestemt utenlandsk m0nste r til grunn for vå rt land.

Forsvarets rolle
Redningstjeneste

Den organiserte redningstjeneste er basert på det prinsipp at alle tilgjengelige
og brukbare enheter kan mobiliseres for å redde menneskeliv. Virksomheten på
kontinentalsakkelen har 0kt behovet for redningstjeneste, men den har samtidig
også rilf0rt redningstjenesten nye og st0rre ressurser ved at flere farwyer og helikoptre vii va:re til rå dighet under redningsaksjoner. Installasjonene med si ne
landningsplasser for helikoptre har dessuten gitt rednings- og andre hel ikoptre
st0 rre rekkevidde.

Miljovern

I de senere år har vi fått flere nye love r og inernasjonale avtaler om begrensning av havforurensningene. Gjennomf0ringen vii kre ve en 0kende oppsynsvirksomhet langs kysten og i ha vo mrådene utenfor.

Andre oppgaver

Også på andre felter så som telekommunikasjon og nav igasjon, meteoro log i og
talloppsyn medf0rer den 0kte virksomhet urenfor kysten stare oppgaver for staten u ten at jeg får tid til å komme na:rmere inn p å disse her.

ANSVARS- OG ARGANISASJONSMöNSTER
Ansvarsfordding og organisasjon

Ved utformingen av forslag ti! a nsvarsfordding og organisasjonsstrukrur for
å kunne l0se dis se oppgaver har man lagt vekt p å:
Behovet for rask utb ygging a v de nye statlige tjenester
K larest mulige ansvarsforhold
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De omfattende og tildels helt ny e tjenester jeg har skissert betinger innsats av
oppsynsskipp, helikoptre og maritime fl y, og koord inert bruk av Forsvarets kommando- og sambandsapparat. P å denne bakgrunn har man funnet at det sjomilita:re fiskerioppsyn ikke lenger vii va:re en dekkende betegnel se. For å markere flersidigheten som de nye oppgaver inneba:rer, er det fareslått opprettet en
kystvakt integren i Sj0forsvaret.
Den nye kystvakten v ii få hovedansvaret for:
Fiskerioppsyn og bruksvakthold
Oppsyn med virksom heten på kontinentalsokkelen herunder kontrollen med
at det ikke foregår uhjemlet vitenskapdig forskning innenfor områder under
norsk jurisdiksjon.
- Plotting av og oppsyn med dri ve nde gjenstander.
Kystvak ten skal dessuren bistå ved l0sning a v oppgaver p å områder hvo r
anvsaret tilligger andre erater som f. eks. :
Redningsrjeneste
Milj0VerJ1
Polititjeneste.
I tillegg vii kystvakten kunne bistå en rekke erater og institu sjoner, spesielt i
de tilfell er hvo r det er behov for fart0yer, fl y og helikoptre.
Det er fare slå tt at den nåva:rende stilling som sjef for fi skerioppsynet, som
adm ini strativt ligger under generalinspekwren for Sj0forsvaret, omgjores til en
srilling som kysrvaktinspekt0r, p å linje med f. ek s. kystartilleriinspekwren. I
kystvaktsinspekwrens stab b0r det inngå representanter for Luftforsvaret.

Oljevern- og katastrofeberedskap
Et sp0rsmå l som har va: rt sa:rl ig aktuelr er hve m som skal lede aksjoner i
rilfelle av et sw rre oljes0l eller andre swrre ulykker langs kysren eller p å kontinentalsokkel en og hvordan en aksjonsledelse b0r organi seres .
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Vi er kommet til at det neppe er naturlig at Forsvaret tillegges den overordnede ledelse av slike aksjoner. Ulykker av den type en her tenker på vii kreve
en rekke tiltak av forskjellig art. Det vi! kunne bli nodvendig å gå til v idtrekkende skritt for å stanse utslippet eller redde en installasjon. Mange avgjorelser
v i! kreve va nskelige avveininger mellom miljohensyn og andre hensyn. Et slikt
ansvar må derfor tillegges de departementer som har det forvaltningsmessige
ansvar for de ulike sporsmåL
Det vil imidlertid i nunge tilfelle vxre en naturlig oppgave for kystvakten
å vxre aksjonsleder på steder.

KYSTV AKTENS BEHOV FOR PERSONELL, MATERIELL
OG BASER
Vi har n å sett på en del av de fredstidsoppgaver vi står o verfor og forslag
om å bygge ut dagens fiskerioppsyn til en kystvakt fullt integren i forsvaret.
La oss nå se litt på det materiell, farwyer, fly og helikoptre som er fareslått
anskaffet for å sette oss istand til å lose oppgavene.

Farteyer
Ved beregning av antall oppsynsfarwyer har man tatt utgangspunkt i en geografisk inndeling av kysten i ansvarsområder, uten at man med dette har ment
å ta stilling til den geografiske deployering av oppsynsflåten til enhver tid.
Innenfor disse soner vi l det vxre fiskerioppsynsoppgaver, generelle overvåkningsoppgaver og tjenesteoppdrag i forb indelse med petroleumsviksomheten.
Sxrlig fiskerioppsynsoppgavene vi l variere over året. Basert på et skj01m over
dekningskapasiteten for det enkelte oppsynsfarwy, når det samtidig disponeres
fly og helikoptre, er man kommet fram ril et samler behov på ialt 10 oppsynsfartoyer.
Ordinxre marinefarwyer v il naturligtvis kunne settes in n i oppga velosningene
når ekstraordinxre hensyn tilsier det, slik praksis også er i dag.
Tre av d e nåvterende oppsynsfartoyene er såpass nye at de med enkelte moderniseringer vil kunne gjöre tjenste ut 80-årene.
Etter dette skulle det i forste omgang vxre behov for 7 nye havgående oppsynsfartoyer. Disse bor ha vesendig swrre sjödyktighet enn de nå vxrende og
forholdsvis stor aksjonsradius, både i tid og distanse.
Ut fra en samler vurdering mener vi at de nye farroyene må kunn e fore helikoptre, og derfor bygges med helikopterplattform og hangar.
De foran nevnte forhold tilsier et deplasement på ca 2000 tonn . Under normale forhold vil farroyene neppe ha behov for swrre patruljefart enn ca 15
knop. For hurtig å kunne gripe inn når det er påkrevet vil det fra tid til annen
vx re behov for langt hoyere fart. Skrogmessig og maskinelt bor derfor farroyene
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bygges slik at de for kortere perioder kan gå med 25-27 knop. Farroyene bor
vx re isforsterket. Det må settes store krav til noyaktig posisjonsbestemmelse og
samband. E vne til inspeksjoner og oppbringelse tilsier godt bordingsutstyr.
Farroyene bor videre kunne fore utstyr for bekjempelse av oljeforurensning
og utstyres med brannslukningsutstyr for ass istanse ved branner på oljeinstallasjo ner. De bor i tillegg utstyres slik at de kan nyttes også for v itenskapelige
u n dersokelser.
Det må tas hensyn ril at farwyene under hjelpetjeneste i fjerne fa rvann skal
kunne yte medisinsk assistanse og også til en viss grad reparasjonsassistan se.
D e nye oppsynsfarwyene forutsetres så moderne utstyrt at det greier seg med
40 manns besetning. Til dette kommer avlosningsmannskaper og helikoptermannskaper . For alle 10 farwyer blir dette ca 450 mann. Til sa mmenligning kan
nevnes at det i dag er vel 190 mann ombord i de 6 nåvxrende fiskerioppsynsskip.
Det antas videre at det v il bli behov for et statseid spesialfartoy utstyrt med
" tungt" dypdykkingsutstyr beregnet på metningsdykking, og utstyrt for å kunne
operere en undervannsfarkost for inspeksjonsoppdrag ned ril minst 500 m. En
slik undervannsfarkost forutsetres å inngå som en del av farroyers utrustning.
Disse egenskaper lar seg ikke kombinere med de krav som stilles til de forannevnte oppsynsfartoyer. Kravet til sjodyktighet og stabilitet bor for dette spesieile
fa rtoy få prioritet foran fart. Farwyet antas å måtte få et deplasement på minst
2000 tonn. En fart på 15-18 knop anses tilstrekkelig. Farwyet bor ha helikopterdekk, men ikke nodvendigvis hangar. Ved prosjekteringen av fartoyet bor
det tas hensyn til at det skal kunne arbeide i nxr tilknytning til den statlige
institusjon som har kontrollen med dykkeroperasjoner på den norske kontinentalsakkeL
Forsvarets oppgaver alene tilsier neppe at Forsvaret anskaffer et slikt fartoy.
Det er det samlede behov for en rekke statlige institusjoner som pekar mot denne
losning. Denne sak skal nå utredes mellom de berorre instanser.

Helikoptre
Som det fremgår av det jeg har sagt tidligere, forutsetres det at de nye oppsy nsfartoyene kan fore helikopter uten at dette nodvendigvis innebxrer at de
ti! enhver tid har helikoptret stasjonert ombord. Helikoptrene må bli av en
middelstung type - "Sea Lynx" eller tilsvarende. Det er fareslått en forste anskaffelse på 6 fly.

Fly
Overvåking med en viss regularitet av de store havororåder som i årene fremover antas å ville kreve norsk myndighetsutovelse, nodvendiggjor bruk av maritime fly utstyrt med spesieile deteksjonsmidler.

Det tas sikte p å å " ove rfl y" de områder det her er ra le om med en regularitet
p å gjennomsninlig 2 ganger i uken på årsbasis. Dette betinger en utvidelse a v
Luftforsva rets nå vxrende maritime flyp ark med 3 fl y. Det er derfo r ratt opp
fo rslag om a nskaffelse av 3 nye ORION fl y.
Luftforsvaret opererer som kjent allerede 5 fl y av denn e typen og ha r bygget
ut et utd anndse- og vcdlikeh oldssystem fo r disse fl ye ne.

Sikrings-, beskyttelses- og hjelpefunksjoner
For å kunn e assistere ved store ulykk er, kaprin g og a nnen terror virksomhet,
er det far eslått å organisere en spesialavdeling, beståe nde av marinejegere fra
Sjoforsvar et og fallskjermjege re fra Hxren . D en spesia lutdanning disse gjennomgår i dag, tilfredsstiller lan gt på vei de krav som må still es ril p ersonell som
skallose slike oppgaver.

Tidsperspektiv, okonomi- og personellanslag
Man ha r sokt å beregne investeringskostnadene, p ersonellbeho vet og de å rlige driftsutgifter ved de forannev nte forslag.
Samlede inves teringsutgifter anslås til 1150 mill. kroner. Personellbehovet til
685 og de å rli ge driftsutgiftene til 115 mill. kroner, mot et personellbehov p å
knapt 200 og driftsutgifter p å nxrmere 30 mill. kroner i dag.
Det v ii ta tid å anskaffe det materiell som er for eslått. For farro ye nes vedkommende v ii prosjekterin gen i beste fall ta ett år. D eretter kommer kontraktinngåelse og bygging. Vi regner derfor ikke med at det forste av farr oyene v ii
kunne vxre fe rdig for 1979. Forutsetres det en viss utprovningstid skulle det
vx re mulig å ha samdige fartoyer i drift i 198 2-83 .
Med hensyn ril fly- og helikoptre dreier det seg om allerede utvikler materiell. Leve ri nge n av dette skulle derfor kunn e skje bet ydli g raskere enn for farroyenes del.

Status
Det såk alte "Fiskeri- og sokkelurv al get" avga sin inn stilling til fo rsv arsministern 27. jun i i fjo r. Samtl ige berorre ans tanser har nå avgirt sine kommentarer
til innstillin ge n. Blant a nnet har forsvarssjefen gin sin rilslutnin g ril de forslag
jcg har gjort rede for under den fo rutsetnin g at in ves ter inge r og drift blir utrede t urenfor Fo rsvarets nåvxrende budsjettrammer.
l'et er R egjeringens hensikt å ta disse forslag opp i en meldin g til Stortinget
i vå rsesjonen slik a t vi k an komme igang med anskaffelse allerede f ra hosten
av. Parallelt med de t te holder sjoforsvarsstaben p å med utarbeidelsen av de
mere detalj ene stabskrav til dc nye farroyene.
84

KRISE OG KRIGSASPEKTET
La meg så gå over til den milirx rstra teg iske bety dnin g av oljevirksomh eten
og truselen mot denn e akti vitet i krise og kri g.
O lje er i dag nod vendi g fo r å oppretthold e Vest- E Ut·opas e ko nomi og den er
en betin gelse for å fore en forsvarska mp . Behovet fo r innfo rsel av olje er derfo r
et v ital t sporsm ål for Vest-Europa. Som under siste verd enskri g bor v i derfor
reg ne med at det v ii bli gjennomfo rt operasjoner for å odelegge lagerbeholdnin gene og stanse tilfo rslene. Sel v fo r USA re gner man med at min st 20 % av dette
strategis ke rås toff må importeres f ra oversjo iske kilder i 80-å rene, mens Sovjetuni onen fortsatt vi i va: re selvforsy nr.
All erede i begynnelsen av 80- å rene re gnes det med at produksjonen bare i
No rdsja en dekker ca 1/ 3 av Vest-E uropas behov . O ljen må derfor betraktes som
en tilleg gsfaktor i de strategiske v urd eringer av vå re rilstotende far vann og v å rt
landterritori um. Vi må an se det som overveiende sannsynlig at forsak på å
hindre eller begrense produksjonen k a n fr emstå som en milirx r og polirisk muli ghet under kri ser eller konflikter i vå r del a v ve rden. D ette ti lsier at v isse
fo rsvarstiltak må tilrettelegges.
Vi mangler i dag inforn1asj oner som kan gi grunnlag for realistiske v urderin ge r av oljeakti v iteten nord for 62 °N. Meget sy nes å tal e for at den und er
en h ver omstendi ghet vii va:re beskjeden fr em til 1990. Man bor imidlertid ik kc
uteluk ke at man i de nxrmeste å r - og etter a t provehorin g er starter i norcl
li ge fa rv ann - v ii få informasjoner som kan lede til at dette område også frem stå r som viktig i oljemessig henseende . Dette v ii ytterli gere understreke den
strategiske betydnin g av så vel vå rt landterri to rium som de rilstotende hav o mråder.
D e forsva rsmess ige problemer p å kontin entalsakkelen i konflikt- og krisesi tu asjoner krever omfattende v urderinger som berorer en rekk e usikkerhetsmomenter som det i dag er vanskelig å skaffe f ull oversikt ove r. Hele probl emkompl ekset er n å under utrednin g bå de innen N ATO og p å nasjonalt hold såvel i Storbritanni a som hos oss . Hensikten er 51 komm e fr em ril retnin gs linjer
så vel som hv ilke tiltak som bor ive rksettes i krise- og kri gs tid . Forelopig er det
de mere generelle retningslinjer og ti ltak v i må ta sti ll ing ril. D ette må også sees
i lys a v de begrensede ressurser NATO v ii d isponere i fr emrid en og det fo rhold
;e r oppgavene p å kontin entalsakkelen neppe kan loses av den enkelte nasjon
alen e.
J eg Yi l ikke her komme inn p å problemstillin ger som ved rore r evakuerin g av
p lattfo rmer, sta ns i olje- og gassproduksjonen og andre beredskapstiltak. Disse
fo rh old vii om kort tid - etter forslag fr a Indu stridepartementet - bli undergin en samler interdepartemental v urdering.
J eg vii også gjern e f å understreke at de fo rs va rsmessige p roblemer på konti nentalsakkelen ikke kan sees isolen fra de oppgaver vån eget forsvar og N ATO
fo r ovrig har og at det her er bare delvi s snakk om en ny oppgave. I reali teten
er de t et sporsmå l om å bevare den grad a v kontroll over No rskeha vet og No rdsjoen som el lerede i dag fr emstå r som en milita: r nod vendighet.

La meg så si noen ord om arb eider p å dette felt innen NATO.
I hovedtrekk er der rimelig å anta at ansvaret for "overall defence" vii påh v ile de NATO kommendoc i h vis ans varsområde ins tallasjon en er p lessen. Besky nelse og evemuelt " point defence" av d e enkelte installasjoner med rith o rend e ro rlednin gssystemer bor i prin sippet va:re den enkelte nasjons ans va r.
For den v idere pl an legging er sjefen for Kanalkommandoen p å lagt ansvaret
som koordinator. Dene må bl a ses på bakgrunn av at han samtidig også er sjef
for der !Ostlige Atlanterhavsområdet - og dermed har ansvaret for d e områder
h vo r det p ågå r virksomh et p å kontinentalsokkelen.
H vilke oppgaver står så Forsvaret ove rfor p å kontin entalsokkelen?
De oppgaver vi er pålag t - og den strategiske situ asjon vå n land befinner
seg i - kreve r fremfor alt at v i må kunne reagere oyeblikkeli g både nå r det
gjelder krenkelser av vå r suverenitet og vå rt territorium i fred srid og ved kr isesnuaSJOner og konflikter. Dette fo rutsener igjen en boy bered skap hos vå re
styrker.
J eg tror v i kan si at vå n milita: re fo rsvar i dag har trove rdighet hos vå re
2llierte og ikke-allierte. Dette er imidlertid helt avhengig av at vå r egen forsv arsinnsats i fred og krise opprenes . D en e v il ha a vgjorende innvirkning n å r
beslutniager om å gi stotte og forsterkninger t il N orge skal tas .
I den utbygging av Forsvaret som har funnet sted over de siste 25 å r, er det
direkt invasjonsfors var gin prioritet. I folge St. M eld. nr. 9 (1973-74) H avetdretningslinjer for Forsva rets virksomhet i tiden 1974-78 skal Forsvaret va:re
forberedt p å o kte kr av til vå rt militc.ere beredskap for å ivarera vå re nasjon8.le
interesser på kontinentalsokkelen og ved eventuelle utv idete sjogrenser.
I våre v urderinger må v i ta sikte på å opprenholde eller forbedre vår evne
ril å lose de primc.ere oppgaver som invasjonsforsvaret, samtidi g som vå r ev ne
til å lose oppgaver i havom rådene styrkes.
Vå re begrensede ressurser gjor det derfor nodvendig å se vdr innsats også på
kontinentalsokkelen i sammenheng med forsvarssamarbeidet i NATO .
Det er derfor av storste betydning at v i har nasjonale styrker som allerede i
fr ed fremstår som et bidrag til styrking av NATO ved en åpen konflikt p å
Selv et numerisk beskjedent am all
konrinentalsokkelen og i ha vområdene.
norske enheter v ii kunne urgjore en forholdsmessig betydelig andel. Slike sty rker
må imidlertid va: re anvendelige ti l fler e oppgaver sli k at de bidrar totalt sett
til å styrke Forsvaret.

AVSLUTNING
Det er helt klart at oljeressursene oker den strategiske betydnin g av vå rt territorium og d e tilstotende farvann . Områd ene blir mere verd både for oss og
andre . Men det er også riktig å si at oljen ikke er noen avgjorende faktor for
vår strategiske stilling. Den kommer i tillegg til vår allerede meget utsatte strategiske beliggenhet.
Omfanget av NATO-nasjonenes forpliktelser og begrensede ressurser tilsier
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at de milita:re behov p å kontinentalsakkelen i forste rek ke må stilles til di sposisjon a v de direkte bemrte nasjoner. Oppgave r i fred stid og under k riser vii dertil va: re et nasjonalt ans var. Dette inneba:rer at Norge bor vise evne og v ilj e ti l
selv å bidra med styrker som kan benyttes i havområ dene - avveiet i fo rhold
ti l de totale forpliktelser forsvaret stå r overfor.
D et fo reli ggende for slag om swrre havgående oppsynsfan oyer, 3 nye ma ritime patrulj efly og ca. 6 helikoptre vil selvagt også oke vårt rent milita: re porensial i denn e sammenh eng.
Kort sammanfanet må det va:re rikti g å si at det norske Sjoforsvar som
hittil har va: rt et tradi sjonelt kystforsvar, i fremtiden må legge en langt storre
del av sin v irksomhet ut i de store havområdene rundt oss . Dette v il måtte få
konsek venser for strukturen, og et forste skritt i den r etning er allerede tatt i og
med det forslag som om kort tid skal legges frem for Stortingct. En annen konsekvens av de nye v irksomheter og oppgaver v i står overfor, er at Forsvaret i
lan gt storre grad enn det v i er va nt til , må yde service til der siv ile samfunn i
fred. Mon tro om ikke det siste også er en nodvendighet for at vå re milita:re
budsjetter skal overleve.

Kihlship ab
KIHLBERGS FARTYGSAGENTUR AB
SKANDINAVISKA FARTYGsAGENTUREN AB
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Tel. 176290. Tgr. Kihlship. Telex 21300
Lennart Kihlberg bost. 28 23 96
Bo Langley bost. 40 40 29
Agentur: Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn
Comarin AB
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Ledamoten
GEORG HAFSTROM

Ett svenskt inslag i Frankrikes
sjökrigshistoria på 1590-talet

Den som stod för der rubricerade inslaget var den i Pommern år 1531 födde
protestanten Joachim Scheel, vilken 1580 inträdde i svenska flottans tjänst såsom skeppshövisman, en grad som från omkring 1590 kallades skeppskapten.
Som sådan kom han under åren 1591-92 att deltaga i det grymma inbördeskriget i Frankrike mellan katoliker och hugenotter, alltså på de senares och konung
Henrik IV :s sida. Joachim Scheel utnämndes år 1597 av riksföreståndaren hertig Karl till "överste amiral över den sjögående flottan". Han avled i Stockholm 1606.
Om denne Joachim Scheel har jag under åren 1972-75 bedrivit forskningar
som i vissa avseenden skänkte framgång, i andra åter motsatsen. Totaliter skulle
jag vilja hävda, att hur intresseväckande ämnet i och för sig varit och hur inspirerande förhoppningen än var att man till slut skulle nå ett positivt och vederhäftigt resultat, så har de negativa erfarenheter som mött under årens gång ej
kunnat undgå att i viss mån uppenbara forskningsarbetets vedermödor.

Nu något om gången av forskningarna. Det ursprungliga arbete som ligger
till grund för denna artikel påbörjade jag i slutet av november 1972 och har
hela materialet därtill samlat i tvenne särskilda Joachim Scheel-pärmar jämte
bilagor. Det som gav uppslaget till forskningarna om denne man var att jag vid
nyssnämnda tidpunkt av en händelse råkade få se sen häpnadsväckande uppgift
i IV :de delen av verket "Histoire de la Marine Franpise" av den franske sjöhistorikern Charles de La Ronciere (Paris 1910). Av det verket hade jag flera
år tidigare haft utmärkt nytta under studier rörande franska flottan på Richelieus tid i och för mitt arbete "UTBLICKAR kring tillkomsten av skeppet
WASA" (Uddevalla 1968). Tidsmässigt gällde det den gången 1620-talet men nu
utspelade sig händelserna i början av 1590-talet.
Ronciere kommer i sitt nyssnämnda arbete (s. 227--228 n. 2) med den märkliga och i svensk litteratur veterligen helt okända uppgiften, att en svensk sjöofficer (denna term kom likväl inte i bruk hos oss förrän på 1620-talet) Jacques
Skele, såsom Joachim Scheel plägade kallas i franska sammanhang, skulle ha erhållit " le baron d'amiral" - alltså amiralsstaven - för sina framstående förtjänster i det under åren 1591-92 rasande religionskriget. Det var i själva verket i det 8 :e (sedan 1562) och sista hugenottkriget (1585-98), som han såsom
infödd protestant kämpade för Henrik IV :s och hugenotternas sak. Närmarc
bestämt var det i striderna på Seine i samband med belägringen av Rouen, som
han utmärkte sig. Det må här tilläggas, att det trots upprepad genomgång av
alla bevarade riksregistraturvolymer i RA för åren 1590-92 ej lyckats mig att
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klarlägga orsaken varför Scheel - på egen begäran eller på svensk myndighets
initiativ - sänts till Frankrike att deltaga i pågående religionskrig.
Mina forskningar rörande Joachim Scheel - om vilka jag hcppades att inom
rimlig tid kunna lägga fram en genomarbetad avhandling - visade sig emellertid sna rt bli omfattande nog och framkallade från början en rätt livlig korrespond ens med Bibliotheque Nationale i Paris, vars Conservateur en Chef M.
Marcel Thomas under mitt arbete med detta ämne varit mig tiil ovärderligt stöd
<>enom
sin <>enerösa
hJ'älpsamhet och ,"enom förmedlandet av kontakter
med
b
b
.
.
franska forskare vilka bedömts vara särskilt kunniga på aktuella htstonska
områden.
Andra personer jag i sammanhanget gärna vill tacksamt apostrofera är exempelvis fil. dr. Harald Bohrn vid KB (numera pensionerad), framstående kännare
i det franska språkets finesser. Vidare fil. lic. John Rohnström, ävenledes i KB,
som med outtröttlig vänlighet spårat källa efter källa för att tillfredsställa min
nyfikenhet på - såsom man alltid hoppas - klargörande dokumentering. Inom
RA har jag under flera år haft den flitige forskaren arkivarien fil. lic. Jakob
Koir att lita till som "upptäckare" av givande källor, och vidare har min vapenbroder kapten Hans Friis, anknuten till RA sedan 1964, varit en mycket
villi g och hjälpsam kraft.

R onciere hänvisade i den tidigare omnämnda noten som stöd för sitt påstående om den förnämliga utmärkelsen, till "fol. 67" i en i Bibliotheque Nationale
liggande lång relation på latin, egenhändigt skriven av den framstående engelska
diplomaten George Carew. Denne hade 1598 blivit sänd som ledare av en ambassad till Sverige och Polen (kung Sigismund var ju på den tiden monark i
bägge dessa länder). Carews relation var i B. N. förvarad såsom n:o 40 inom en
saml in g, kallad "Cinq Cents de Colbert". Den sistnämnde, den kände statsmannen i 1660-talets Frankrike, hyste ett särskilt intresse för flottan och dess verksamhet.
En närmare granskning av Roncieres dubiösa hänvisning till "fol 67" må verkligen göras så mycket mer som den orsakat väsentliga bekymmer för den eller
dem, som i god tro utnyttjat hänvisningen. Den är utan tvekan korrekt i vad där
berättas om att Joachim Scheel varit i fransk krigstjänst vid belägringen av
Rouen samt detaljerna om mannens utseende m m men, märk väl, i den källan
nämns inte ett ord om förläning av någon amiralsstav. Därvidlag är alltså hänvisn in gen ifråga fullständigt ett slag i luften. Ronciere måste ha haft något annat belägg i den saken men glömt redovisa det.
För att söka få någon reda i den Roncierska härvan vände jag mig på förslag
av M. Thomas till en erkänt framstående specialist på Henrik IV :s tid, sekreraren vid l'Ecole Nationale des Chartes M. Bernard Barbiche, med förfrågan
om dennes syn på hela spörsmålet. I sitt svar härpå säger sig M. Barbiche för gäves ha ansträngt sig för att finna den källa, som Ronciere "tillåtit sig" anföra
i sin Hiswire såsom belägg för att Joachim Scheel hade "obtenu" (alltså "erhål-

lit" eller "fått") amiralsstaven. M. Barbiches användning av det här nyss citerade
franska ver bet står full stän digt i överensstämmelse med v ad det kända verket
"Emil e Littrc~, Dictionnaire integral e de la langue fran<;:aise, Tom e 3 (Paris 1956 )"
upplyser rörande verbet "gagner".
M. Barbiche beklagar slutligen djupt att behöva komma med ett för han s egna
bemödanden "så nedslående" svar.

I mitt arbete hade jag i början av februari 1973 kommit så långt att jag hos B. N.
beställde en film av de sidor i Carews relation som Ron ciere hänvisat till. De t
dröjde inte länge förrän M . Thomas hade låtit trolla fram en film av de av
Ronciere angivna (i själva verket dubbla) foliosidorna av relationen. Efter mottagandet härav lät jag KB xeroxkopiera det hela . Det blev då uppenbart att av
detta extrakt ur Carews relation var det faktiskt endast 4 säger fyra rader på
ena dubbelbladet av " fol. 67", som berörde själva sakfrågan! Där sägs, inom
parentes, omedelbart efter hans namn följand e, här översatt till svenska: "av
tysk nationalitet, 64 år gammal, högvuxen, med kraftig och grov gestalt, mycket livlig, som va rit i militär tjänst hos franske konungen Henrik IV v id Rouens
belägring" . Fil. dr. Stefan Söderlind, RA, har välvilligt gjort översättningen.
Dessa märkliga upplysningar hos Carew är ju förvisso av intresse för kännedomen om Joachim Scheels person men de ger ingen som helst antydan beträffande den för min forskning centrala frågan om vilka dater denn e under religionskriget 1591-92 kunde tillgodoräkna sig som anledning att bli belönad med
amiralsstaven. Det är att märka, att när Carew i sin relation parentetiskt berör
Scheels existens, så tala r relationstexten v äsentligen om de i Sverige år 1598
pågående striderna mellan Sigismund och hertig Karl vi d tiden för slaget vid
Stångebro (25 sept) v arunder Joachim Scheel förde befälet över hertigen s sjöstridskrafter, och den saken har intet som helst att göra med händelserna i Franrike 6 7 år tidigare!

a

När jag i början av april 1973 efterhörde hos Svenska Porträttarkivet (SP A )
inom Nationalmuseum om man möjligen hade eller kände till existensen av något porträtt av Joachim Scheel fick jag beskedet, att SPA i sitt lappregister endast ägde några blyertsanteckningar, skrivna av okänd hand. Av dessa skulle
emellertid framgå, att biskop von Scheele, som avled 1920, hade efterlämnat ett
porträtt av Joachim Scheel, "målat av David Kläcker Ehrenstrals atelje''. Redan denna sista upplysning verkar ju helt apokryfisk och dessutom är den kronologiskt ohållbar. Faktum är, att den tys ke målaren David Kläcker, som var
fö dd 1620 och sålunda aldrig sett Joachim Scheel, inkom tiil Sverige omkring
1651 och var länge verksam här, dock med många avbrott för utlandsvistelser.
Han adlades 1674 med namnet Ehrenstrahl och avled i Stockholm 1698. Joachim
Scheel avled ju 1606, varför varje sann bild av honom måste ha tillkomm it
dessförinnan.
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Efter att ha haft förmånen av ett ingående telefonsamtal (12/ 12 73 ) med nuvarande ägaren av tavlan ,förre kansliråder C-A. von Scheele, numera bosatt i
Helgeby, Sunne socken i Värmland, kan jag här förklara, att tavlan beklagligt
nog måste anses vara en ren fantasiprodukt. På min fråga om tavlans detaljer
fick jag veta, att Scheel sitter iförd tidsenlig rustning men har en hermelinsbrämad, purpurröd mantel, s. k. talar, svept om sig och p å hu vudet bär han en
riksrådshart, sådan som givetvis blott bars av den som var riksråd (och det v ar
han aldrig). Härtill kommer att riksrådsdräkten tillkom först på drottning Kristinas tid och då hade Joachim Scheel i nära ett halv t sekel vi lat i sin grav.
Vad som kommit biskop v on Scheele att anlita en konstnär för tavlans framställande i och för förhärligandet av Joachim Scheel, det kan man fråga sig.
Varken biskopen eller någon annan av ätten stammar ifrån honom, ity att den
gode amiralen aldrig någonsin gifte sig och alltså inte heller efterlämnade någ ra
äkta barn. Vad angår själva tavlan, är den, helt förklarligt, osignerad och saknar å rtal.
Slurligen må nämnas att i den på sid. 93 berörda tidskriften Pommern-Adel
å rg 1927 och 1928 finns en artikel skriven av en tysk herr vo n Scheele, vilken
v ill göra gällande, att tavlan v ore en klenod, ärvd inom släkten.
Detta vemodiga inslag i ämnet Joachim Scheel må ha sitt berättigande såsom
en eftergift för existensen av mänskliga svagheter.

För att från fransk sida få litet kött på benen vände jag mig på våren 1973
med en vädjan till Service Historique de la Marine, där jag i tidigare forskningsärenden haft förmånen av utmärkta och givande kontakter, att om möjligt
bringa klarher i frågan Jacques Skele och le baton d'amiral. På denna v ädjan
svarade Service Historique, nu under ny ledning, att man trots gjorda försök
ty värr ej nått något resultat. Nu är faktiskt förhållandet det - något som rätt
konsekvent vid förfrågningar framgått - att franska marinen beklagligtvis saknar arkivmaterial som är äldre än omkring 1650. Orsaken hänill är förmodligen
den , att den franska revolutionen gick hårt fram i sin utpl åning av den gamla
kul turen och då fick även sjöhistorien sitta emellan.

En verkligen lyckligt grepp visade det sig vara när jag sommaren 1973 tog
mi g för att kontakta den svenske marin- och flygattachen i Paris, kommendörkaprenen Stig Strömbäck. Att denne skicklige officer v ar en för sjöhistoriska
problem så först ående och så intresserad kamrat, v ar mer än jag vågat hoppas .
Han blev i fortsättningen ett hållfast ankare p å området, ja, han har ve tat " flytta in " de sjöhistoriska ärendena i den officiella ramen, därmed åstadkommande
deras gång officiellt mellan beskickningen och berörda franska institutioner. Han
har hå llit mig underrättad om läget på den sjöhistoriska fronten, där främst M.
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Jacq ues Sorbets i ovannämnda Service Hisrorique är en ofta an litad kra fr. Tyvärr avgick den till kommendör befordrade Strömbäck från attacheposten den
1 sept 1975 med flygöverste Hans Berglund såsom efterträdare. Denne hade dl
fått orientering om mina forskningar.

P å hösten 1973 gjorde jag ett försök att få beskrivning på en fra ns k baron
d'amiral. Jag tillskrev Musee de la Marine i Paris med fråga därom. D et blev
ett innehållsrikt svar från le Chef du Service d'Etud es, M. Harve Cras v id sagda
museum, om ett flertal amiraler och deras historia under gamla tider. I själva
sakfrågan ville M. Cras hävda, att Roncieres användn in g av uttrycket " gagner
le baron d'amiral" uteslutande få r tydas som en symbolisk fras i likhet med det
i Frankrike vanliga uttrycket "gagner le baron de Marechal", vilket synbarligen
kan användas av vem som helst som kommit sig upp på samhällets höjder.
Emellertid var M. Cras vänlig att samtidigt sända mig ett mycket vacke rt foto
av en fransk amiral, som 1860 belönades med en dylik sta v. I sammanhanget
kan nämnas, att M. Sorbets i Service Historique de la Marime gjort det utmon avis l'exprestalandet (av Kk Strömbäck översänt tillmig 30/7 74), att
sion 'gagna le baron d'amiral' telle qu'elle est employee ici [hos Ronciere a.a. sid
228 n. 2] signifie que Biron [en frams tående fransk sjökrigare] et J. Skele ont
effectivement re~u le baron d'amiral".
Det kan ju kanske anses vara ståtligt att Joachim Scheel lyckats, såsom M.
Cras uttrycker saken i sitt svar, "arriver au sommer de la hierarchie" men någon
påtaglig utmärkelse för hans tappra kamp till sjöss i uppenbarligen ledande ställning p å Henrik IV :s sida kan en dylik tom fras omöjligen betecknas. Frasen är
ju f ö M. Cras' egen sentida bedömning och inget uttalande, som kunna t glädja
den sv enske sjöofficeren medan han var i fran sk krigstjänst.

"a

G enom kontakt med föreståndaren för Genealogiska Föreningens byrå i gamla RA, ingenjör P . Lundblad, hos vilken jag efterhört om där fanns någo n upplysning rörande ätten von Scheele, mottog jag flera goda råd och hän vi sn in gar.
Hr Lundblad gav mig det förträffliga uppslaget att v ända mig till superi ntendenten Klaus Ewert p å Rugen och lämnade m ig han s adress, Som svar på ett
orienterande brev från mig till superintendenten om Joachim Scheel kom snart
en en as tående vänlig och innehållsrik skrivelse av den 4 april 197 4 från hr E w ert
med utförliga data om vad han visste om Joachim Scheel. K lau s Ewert ägde på
grund av sin höga kyrkliga befattning stor personhistorisk kä nnedom och var
redan underkunnig om att denne var "Herr z u Suckow und Kungsberga (s istnämnda gård i Sverige a vhandlas p å sid 94 ). E w ert korrigerar den i sven ska källor v an liga uppgiften att Joachim Scheel vore född " på Rugen" . Han ange r på i
skr ivelsen redovi sade genealogiska grunder stad en Tribsees såsom Scheels san no92

lika födelseort (den ligger på vorpommerska fastlandet 30 km SW om Stral sund ,
varom jag övertygat mig i Nord. Världsatlas pi 16, 1928).
Superintendenten hänvisar vidare till den ovan (sid 91) berörda tidskriften
Pommern-Adel. Att komma över den tidskriften i Sverige lyckades ej, varför
jag genom KB rekvirerade forostatkopior av det aktuella innehållet. Detta gav
många drag ur Joachim Scheels liv men hans verksamhet i Frankrike 1591-92
var tydligen helt okänd för författaren. Det värsta v ar emellertid, att sedan jag
väl hade superintendenten Ewerts välkomn a skrivelse insatt i vederbörande
Scheel-pärm, grep förmodligen DDR :s censur in . Jag hade givetvis skickat ett
tackbrev jämte ett par fristående fr ågor till hr Ewert men fick inte en rad mera
från den vänli ge mannen, Någon, jag minns inte med säkerhet vem det var a v
mina vä nner, uttryckte den förmodan, att östtyska censuren sannolikt inte kan
tänka sig att det kan finnas folk, som sysslar med n ågot så otidsen li gt som historieforskning . Det måste alltså en ligt östtysk censuruppfattning ha legat något
skumt bakom min korrespondens med superintendenten Ewert!
I anknytning till de sannolik a erfarenheterna om östtyska cenmrmyndigheters
beteende i oträngt mål, är det ett nöje kunna framhålla att min direkta korrespondens med uni versitetsbiblioteket m fl "civi la" östtyska institutioner har förlupit under öppna och idel hjälpsamma och artiga former från östtysk sida .

När ingenting annat hjälpte att komma till fu ll klarhet i spörsmålet "le baron",
vände jag mig slutligen till högste chefen för hela det franska arkivväsendet, generaldirektören M. Guy Duboscq. Det resulterade i ett svar fr å n denne (15 / 5
74), där han beklagade att han (jag återger den löpande texten på svenska) "efter att ha undersökt artiklarna M ar in e B 4 1 och M ar in e C 1 150-51, inte kunnat
upptäcka ett spå r av denna personnage". Man märker utan tvekan den nedsättande tonen i ordvalet. Vad dessa " artiklar", som den höge arkivchefen examinerat, innerst inne har att berätta, har jag trots förfrågning hos Service Hisrorique ej lyckats få veta. De presenterade arkivsignaturerna säger ingenting utan
dechiffrering. Dessa mystiska "krumelurer" är ju helt obegripli ga för en främmande forskare. Man skulle tycka att en närmare förklaring av deras huvudsakliga innehåll borde ha varit på sin plats till båtnad för den, som man vill orientera. Mig syns det rimligt att le Service Historique de la Marine kunde väl vill igt
ha satt sig i förbindel se med herrarna på M. Duboscqs arkiv för att däri genom
få ett klart besked om " artiklarnas" verkliga innehåll. Mai s non!

Ankomsten av de tre fotostaterade sidorna av tidskriften Pommern-Adel för
1927 och 1928 mottogs a v mig med allra största intresse och förhoppningar. De
inneh åller många detaljer ur Joachim Scheels liv och ieverne, ej minst har man
ägnat sig åt beskrivningar med stöd framför allt av Olof von Dalins tyska upplaga (utkom 1763) av hans arbete " Svea Rikes Historia" (utk 1747-61 ), v aruti
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berättas om med vilka r åheter Scheel for fram mot sina medmänniskor p å mo tståndarsidan und er striderna 1598-99 i Ålands och Åbolands skärgårdar. Han
v ar utan tvekan ett barn av sin tid med dess r åa krigföringsmetoder, både i
Frankrike och här i N orden. Men i Pommern-Adel förekommer tyvärr inte en
rad om hans insatse r i fransk tjänst, insatser som säkerligen var lika främmande
för artikelförfattaren som för andra. Hade den sistnämnde haft den minsta aning
om den saken, hade den säkerligen icke förbig åtts. Artiklarn a i Pommern-Adel
var alltså en ovä ntad besvikelse.

Beträffande Joachim Scheels båda stamgods nämnde ju superimenden Ewert
i sin tidigare omtalade skrivelse, att denne var " Herr zu Suckow und Kungsberga". Exakt v ar detta Suckow v ar beläget, säger sig hr Ewert i skrivande stund
ej kunna uppge, " da es mehrere Orte dieses Namnens in Pommern und Mecklemburg gibt". Såsom i annat sammanhang anförts blev ju min korrespondens med
superintendenten avklippt, så den frågan är alltjämt lika oklar. Och ett förnyat försök att få besked har tydligen stoppats.
Kungsberga, som Joachim Scheel förlänades den 27/ 8 1599 "för sig och äkta
bröstarvingar" (han ingick aldrig något äktenskap) v ar beläget i Fogdö socken i
Södermanland (och ej, såsom Zettersten, del I sid 155 uppger, i Färentuna socken i Uppland).

Ett litet utdrag ur ett brev till K Maj:t från Joachim Scheels sista sjöexpedition daterat Dagöö den 9/5 1602 må här citeras. Hans handstil är som vanligt
mycket svårläslig och egenartad. Amiralen skriv er där "Ich bin alt und schwach
auf meinen Beinen aber ich hoffe - - - Gottes - - - . Tankstrecken represel1terar tyvärr oläslig text.

Utdrag ur Karl IX:s i RA för varade egenhändiga calendarium för 1606 (s .
54). CaJendarier fördes i perioder om 6 dagar (här l O 11 12 13 14 15): " April l O
11 12 13 14 15 fick iagh wete, min trogne man Jochum skell war i gudi affsomnet, en man um sin e 75 år gammell gudh wpuecke Kråppen etill en siligh w p ståndelse" .

Ur den mycket detaljerade levnadsbeskrivning över Joachim Scheel som av
kapten Hjalmar Börjeson skrivits i arbetet " Skeppshövidsmän vid örlogsflottan
under 1500-talet" (Uppsala 1940) må följande relateras. Joachim Scheels första
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befäl inom svenska flottan var såsom hävidsman på skeppet Strutsen i majnov 1580. År 1583 förde han skeppet Angeln på en expedition till England och
1585 28 /7- 1586 7I l O var han skeppshövidsman på hertig Sigismunds skepp
Helsinge Lejonet till Lissabon och åter, från vilken resa finns en lång rapport
bevarad i RA.
Efter sist nämnda tidpunkt föreligger en oförklarlig lucka i Börjesons text på
ej mindre än drygt 8 å rs tid fram till 1595 då Joachim Scheel omnämnes såsom
skeppskapten på det nybyggda skeppet Draken under dess första resa, som gick
till Spanien . Det var just under den ovanberörda tidsluckan , som skeppskaptenen i svenska flottan Joachim Scheel kämpade i det fran ska religionskriget,
ett förhållande som uppenbarligen var helt okänt i Sverige såväl för Börjeson
som för alla andra av hans samtid.
Rörande krigshändelserna i Ostersjöns farvatten under åren 1597-1602 omnämner Börjeson att Joachim Scheel i sin egenskap av överste amiral över den
sjögående flottan utövade sitt höga befäl ombord i skeppet Svenska Angeln. När
Joachim Scheel efter slutad aktiv sjötjänst kom i land togs han i anspråk såsom
Holmamiral i Stockholm.
Börjeson avslutar sin nekrolog över Joachim Scheel med uppgiften att konungen den 17 april befallde, att "en v acker kista" skulle tillverkas för hysandet av
stoftet efter den av monarken så högt skattade och mot honom så trogne amiralen Joachim Scheel. Förf. tillfogar här några drag till belysande av den gamle
amiralens mänsklighet - trots så många bevis på hårdhet han låtit komma sig
tilllast tidigare - nämligen följande : "Då den unge Johan Fleming, en av översteamiralen Clas Flemings [denne var såsom anhängare av Sigismund en av hertig
Karls värsta motståndare i Finland] efterlämnade söner, och hans olyckskamrater efter Åbo slotts kapitulation 1599 hos hertigen begärt nåd, ville Joachim
Scheel 'gärna ge sitt liv' om han därmed kunnat frälsa ynglingens". "Men", sade
han till denne, " jag är icke mera än en fattig tjänare och soldat hos min herre.
Jag råder intet. Dock vad hans kära fru moder och syskon anbelanger, det vill
jag gärna min största makt, r åd och dåd vara dem till allt gott beforderlig.
Amiralens förböner hos hertig Carl voro dock förgäves ."

Joachim Scheels kontakter med franska flottan var v eterligen helt okända i
svensk litteratur ännu på senhösten 1972, då jag av en ren händelse fick ögonen
på den inledningsvis nämnda uppgiften hos Ronciere om den s k amiralsstaven.
Detta gjorde att jag sökte hålla mitt forskningsarbete såvitt möjligt " hemligt" i
den avsiktliga tanken, att det gällde att framdeles kunna presentera något, som
praktiskt taget ingen här i Sverige mer än jag själv ägde en blek aning om. Forskningsarbetet fortsatte sin gilla gång, uppgifter på uppgifter samlades och när man
var framme i augusti 1975 och det visat sig, att franskt källmaterial antingen
helt saknades eller också ej hade nödiga uppgifter att ge i för ämnet vitala och
centrala spörsmdl, så stod det klart, att att en ändring i de ursprungligen tänkta
planerna vore nödvändig, om man verkligen ville utnyttja det under åren hop95

samlade forskningsmaterialet. Efter moget övervägande stannade jag för att
ersätta de viktigare partierna av den i förstone planerade "avhandlingen" om
Joachim Scheel med en serie av vad jag kallat "anteckningar" a v va rierande
längd rörande dennes verksam het i svenska flottans (och fran ska flottans) tjänst
samt rörande vissa inblickar i han s personliga förhållanden. Sagda "anteckningar" , koncentrerade till 11 A4-sidor, distribuerades sedan till institutioner
och kamrater samt andra av sjöhistoriska spörsmål intresseracie personer.

P A DUBOV

Hangöudd 1940 -41*)

skärgårdsstriderna i juli
Inför det definitiva avslutandet för min del av forskningen om Joachim Scheel,
så vill jag va rmt beklaga, att det är helt möjligt för att inte säga troligt, att jag
v id ursä ndandet hösten 1975 av exemplaren av mina 11-sidiga "anteckningar" r åk at glömma bort en och annan presumtiv mottagare, som utan tve kan borde ha
blivit hågkommen.
Jag ber om överseende härför.

Ar det månne en vision , att tänka sig möjligheten att någon därtill hågad
framde les finner ämnet lock ande att sejsa på, såsom man sade förr i tiden?

Tanka hos Nynäs
·det svenska oliebolaget
Då och då har vi hos
bl ågula Nynäs speciella dagar·.
nä r det är extra billigt. '
Och du kan hitt a fyndgrejor
både för dig och bilen. ·
Välkommen!

Horsö stod övers t p å lista n över r yska a,1fallsobjekt. För återerö vrandet
sammandrogs ett kompa ni ur 8. Järnv ägsbatl, infanterister ur IR 270 och matroser ur baspersonalen för ubåtar och mtb, inalles 250 man under befäl av kapten B. M. Granin. Efter artillerield och flygattacker steg truppen i gryningen
den 10 juli iland p å Horsöns västra och östra strand, drev undan fö rsvaret och
spred sig v idare till Stackörn, Tallkarlgrund, E lmholm, Furuö och Gunnarsholm. Ett finskt motangrepp den 11. ledde till återerövrandet av öarna. Men
kampen om Stackörn rasade hela natten och tvang finnarna till åte rtåg. Natten
13/ 14 försökte jägare ur 11. Gränskomp återtaga ön, men övermakten va r för
stor. Ryssarna begynte genast inrätta Horsö och Stackörn för försvar.
P å kv ällen den 10 juli anlände den ryske flottchefen v.am Tributs och gen .maj M. I. Moskalenko till Hangö fr ån Reva! med mtb TK 71 och TK 121, eskorterade av MO 133 och MO 142. Efter överläggningar vid staben åte rvände
de p å e.m den 11. till Reva!. Man kom överens om att medels ökad aktivitet
bind a fien destyrkorna, ty den finska offensive n p å Karelska näset hade just
börjat med stor kraft. Understöd i form av artilleri o a materiel utlovades fr å n
R eva!. Uppmaningen hörsammades. Men ett försök att taga Kamsholm vid halvöns smalaste del den 13. slogs tillbaka av finnarna. I den östra skärgården had e
ryssarna större framgång.
Under 30. KA-Sektion ens stabschef major N. S. Kuzmin sammandrogs 200
man med uppdraget att erövra de närmaste öarna, som hölls av svaga finska
styrk or ur 31. Gränskomp. Natten 16/ 17 juli försökte en första stöttrupp roende
taga sig över sundet mellan Stor-Valterholm och Lilla Långhalm , men slogs tillbak a. Men en 50-ma nna trupp kom iland och nedgjorde efter bitter kamp
Långholmens 13 för svara re. Från Koö satte ryssarna över till Furuholm, Grisslan
och Hästö, som fått nytt oerfaret manskap och ockuperade alla tre. Finnarna
ga v v ika överallt. Under dagens lopp besatte angriparen v idare Hasselholm,
Furutratten, Gloskär, K oholm, Björkholm, Vrakholm och Pattskär samt p å
kvällen Stora Långhalm , Stoskär, Elgen och Gloskär (södra). Härmed hade
r yssarna förh ålla nd evis lätt och med små st yrkor ökat sin a domäner över hel a
Hästö-arkipelagen, som snabbt inrättades för försvar. Häs tö och Stor-Valterholm fic k bl a var sitt fyra ka noners 45 mm batteri. Finnarna retirerade till
Skedö och Algö, efter att ha förlorat 60 man . skärgå rd ss triderna mattades därpå av fö r två veckor framåt.
•:- Forts fr nr l 1976.
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ur rill en stark stödjepunkt. Befälet över den brokiga, hå rdföra skaran infanteri ster, artillerister, matroser fördes av kapten B. M. Granin intill september, då
chefen för 9. Batteriet kapten L. M. Tuder övertog posten.
För att pröva p å försvarets styrka gjorde finnarna den 16 aug en väpnad
rekognoscering till Elmho lm , men gav upp efter ett dygns kamp inför ett stort
upplagt motangrepp fr å n holmarna invid. I den över Elmholm lagda finska
eld en från artilleri och granatkastare led r yssarna svåra förluster, men ön stannade fast i deras hand.

Striden om Bengtskär

Finnarn as landstigningsoperationer utfördes med rätt primitiva medel: fiskarb!itar
med en p!imonterad kulspruta.

Dessa strider hade visat, att finnarna saknade erfarenhet a v d y lik amfibisk
krigföring och att antalet lämpliga farkoster var otillräckligt. Energiska å tgärder vi dtogs för att röja undan dessa brister. En skolningscentral upprättades på
Skärlandet i Snappertuna. Ryssarnas erfarenhet var inte stort bättre, men de
ägde fördelen av att verka längs "inre linjer", vilket underlättade en snabb
koncentration av folk och båtar till önskade avsnitt.
Samtidigt med dessa åtgärder dryftade Hangö-Gruppens stab planerna fö r en
offensiv. Två divisioner sku lle insättas: huvuddelen av 17. Div. österifrån över
Danskog och Algö samt den via Sverige an lända tyska 163. Div över Bengtsor
till Hangöudd. Men då Högkvarteret a v stått från anfallsplanerna som onödiga
och förlustbringande, förlades båda divisionerna till östfronten i Karelen.
Den 30 juli blossade striderna i den norra skärgården upp p å nytt. Efter intensiv eld från batteriet på Medön anföll ryssarna i gryningen över v adstället
från Stackörn Gunnarsholm. Angreppet avslogs, men ett förnyat med starkare
krafter l yckades. Finnarna retirerade över till fastlandet, va rvid också de svagt
bemannade Furuö och Elmholm frivilligt utrymdes. De besattes av r yssa rna
den 2-4 aug. Alla öarna stannade i deras ägo ända till december och byggdes
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D e ute i Hangö Västra fjärd belägna finska positionerna va r för ryssarna
irritationsmoment, som med det snaraste borde elimin eras. Särskilt då observatörerna på Morgonland och Bengtskär, som såg alltför mycket och sannolikt också ledde artillerielden. Det första objektet Morgonland c:a 15 km SW Hangö,
som den 7 juli i tysthet å nyo bemannats av löjtn ant Ahlblad och fem man,
överrumplades snabbt i gryningen den 16. av löjtnant Sjaikin och en grupp marinsoldater, ditskeppade av två MO-båtar. Förläggningen antändes och personalen bortfördes till Hangö .
Efter denna lättvunna seger v ar den c:a 12 km längre västerut belägna fyrplatsen Bengtskär i tur. Man väntade sig även här finna blott en mindre trupp.
Meningen var, att en stöttrupp i skydd av mörkret tyst skulle stiga iland, överraska bemanningen, spränga fyrtornet i luften och lik a snabbt återvända. P å
kvällen den 25. tog patrullbåtarna MO 238 och Mo 312 ombord truppen, som
under ä. löjtnant K urilov utsetts att betvinga Bengtskär. Strax därefter avgick
MO 311 med sprängämnen och specialister för fyrens förstörande . Förbandschefen kapten 2. r. Polegaj ev följde med MO 239. Landstigningen på det kala
skäret skedde v id 01 00-tiden i det disiga vädret. Personalen, 32 man under löjtnant Luther, hann ej bemanna försvarsställningarna, utan måste fö rskansa sig
i der massiva stenhuset och anhöll per radio om hjälp. Stödbatterierna på Orö
och Gran holm öppnade kl 0120 spärreld över vattnen runtom och därpå över
själv a gra nitskäret, v ilken höll angriparen fastlåst och de cirklande MO-båtarn a
på avs tånd. Alarmet nå dde även kapten Auvinens lilla flottavdelning vid Högså ra i den inre skärgården. Kanonbå tarna Hämeenmaa och Uusimaa samt patrull båten VMV 13 skyndade med full fart till platsen. Vid deras ankomst kl 0340
hade ryssarna redan besatt hela ön och försvaret trängts tillbaka till fyrens övre
våningar. Kanonbåtarna jagade borr MO-båtarna ur grannskapet och riktade
sin eld mot klippskrevorna, där ryssarna sökte betäckning. Undsättning fördes
ilan d: 12 man från kanonbåtarna kl 0540 och 83 kustjägare från Hitis kl 0845 .
Framryc kningen gick mödosamt och först kl 0915 nådde hjälpen fyrtornet. Den
systemariska upprensningen av ön fortgick hela dagen till kl 1845, då de 13
återstående ryssarna gav sig fångna. Ledaren Kurilov och 39 andra hade stupat.
MO-båtarnas försök att avhämta de sina därförinnan v id 0600-tiden avvärjdes av kanonbåtarna och Uusimaa sköt MO 238 i sank. Av besättningen bärga99
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de VMV 13 senare 16 över levande ur va ttnet. Finnarnas förluster på Be ngtskär
var 19 döda och 17 sårade.
Smärre strider utkämpades under dagens lopp i farvattnen runtom. Ryssa rna
sä nde flyg mot kanonbåtar na, men dessa undgick genom skickligt manö vrerande bomberna. Finska jaktplan från Åbo blandade sig i leken och luftstrid er m kämpades. Finna rna fick förstärknin g av VMV l, VMV 2 och VMV 16, r yssarna å ter av MO 236 och MO 237, men de förra behöll sjöherra vä ldet . De
stödde sig också på de två p ansarskepp en i skärgården intill. R yssa rna nöjde
sig då med beskjutnin g fr ån långt håll. Kl 1630 avlossade der svå ra batteriet i
Hangö tio skott, av v ilk a ett träffade Bengtskär. Näs ta dag förs tär ktes öns
försvar och full beredskap upprätthöll s. Men ryssarna upprepad e ej försöker. I
Hangö fann s inga krigsfartyg kapabla an tillskansa sig herrav äldet kring f yrplatsen . Saken a vs krevs.

Hangö oroas från sjösidan

Ryska ma rin soldater under kampen om öpositionern a i skä rgdrden.
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Transporte rna mellan Hangö och Reva! försiggick tämligen obehindrat med
enstaka å ngare och motorseglare, utan att de fåtal iga finska sjöstridskra ftern a
fö rmådde hindra dem. De värdefull a pansarskep pen Ilmarinen och Väinämöin en
hölls tillbaka i skärgården s hägn, de fyra kanonbå tarna å ter var för svagt best yckade och långsamma för operationer ute till havs. I Reva! låg alltjämt en
ansenlig flottstyrka med kryssaren Kirov som ryggrad och kustbatteri erna var
även en faktor att räkna med. De enda offensiva vapnen mot transporter na var
mtb och ubåtar. Men de två tyska mtb-flonilj erna i Finska viken var engagerade på annat h åll och t yska ubåtar opererade icke häruppe. Finnarna måste allena föra det offensiva sjökriget här.
Den 2 juli förlades tre mtb till Jussarö, varifd .n man ägde fri utsikt över
farleden Hangö-Es tland. Efter ett par mi sslyckade attacker sänkte mtb Syöksy
natten 6/ 7 en motorskon are utanför Hangö. En attack m ot den eskorterade lastångaren H il da den 8 aug i fullt dagsljus gick omintet p å grund a v Hangö-flygarnas ettri ga låganfalL Utan eget fl ygstöd kunde torpedbå tarn a inte uträtta
mycket och de fl ynades bort till nya jaktrevir i öster.
De finska ubåtarna lku-Turso, Vesihiisi och Vetehinen avpatruller ade sedan
den 31 juli va ttnen mellan Hangö och Reva!. En i sänder, emedan det min fr ia
området här var mycket begränsat. Vesi hiisi utlade den 2 aug 18 mino r
öster om Odensholm, men observerad e inga transporter till sjöss. Den 5. anföll
ubå ten den av MO 142 och MO 212 eskorterade s/s Hilda p å väg till Hangö,
men de två torpederna missade. Patrullbå tarna svarade med sjunkbomb er, som
tvang Vesihiisi ned i djupet. Ett liknande anfall av Vetehinen den 8. misslyckades ävenså. Patrullerin gen upphörde den 26. för undvikande av misstag, emedan
de finska kanonbå tarna då väntades runda Hangöudd i österled.
Vid denna tid fällde finnarna med VMV 14, 15 och 16 nattetid den 25 , 29
och 31 aug inalles 16 minor strax utanför på infartsleden SW Russarö utan an
bevakninge n här upptäckte dem. Deras kolleger på den andra sidan, MO-båtarn a,
utlade lika obemärkt under de mörka augustinätt erna minlinjer p å 20-60 minor
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[ avsikt att spärra farlederna vid Orö, Morgonland och Utö. I den sistnämnda
minsprängdes Ilmarinen den 13 september.
De finska pansarskeppen besköt Hangö med sitt 254 mm artilleri från vattnen i nord väst. Första gången natten 3/4 juli med det långt synliga vattentornet
i staden som riktp unk t. Vid nästa aktion den 12 juli stod eldl edaren uppe i
märsen i radioförbindelse med observationsposter i land. Ilmarinen avfyrade 20
granater mot flygfältet i Täcktom, Väinämöinen försökte med 18 sådana träffa
det svå ra järn vägsbatteriet. Mingranaterna visade sig vara ineffektiva och beskjutningarna avbröts tills hal vpansargranater erhållits. Men de var besvärliga
för ryssarna, som till en början inte visste v arifrån projektilerna härrörde och
icke kunde slå tillbaka. Blott järnvägsbatterierna gav svar på tal genom att under de sista julidagarna lägga Eke näs' broar under eld. Den 2 sept begå vad e
pan sarskeppen ånyo Hangö med var sin serie om 34 projektiler, varvid träffar
i ett ammunitionsupplag noterades. Motåtgärderna uteblev även denna gång.
Den 13. deltog skeppen i en överflödig kombinerad finsk /tysk skenoperation
mot Dagö, då !!marinen stötte p å två minor och sjönk . Väinämöinen utförde
allena en sista beskjutning av Hangö den 15 nov med 32 granater.
Den tillfälliga tyska "Baltenflottes" (Tirpitz, Admiral Scheer, kryssare, jagare) plötsliga uppträdande i de åländska vattnen den 24 sept för att mota en
eventuellt, desperat utbrytning a v Baltiska flottan från det belägrade Leningrad
till Stockholm väckte uppståndelse vid staben i Hangö. Först antog ryssarna
att en större landstigning var under uppsegling, kanske mot Hangöudd, men då
ingen transportflotta visade sig i krigsfartygens spår, förblev ändamålet höljt i
dunkel. För alla eventualiteter förlade man sex ubåtar i beredskap till sjöss och
tre mtb detacherades från Kronstadt till Hangö. Tre dagar senare försvann det
tyska förbandet från Åland. Deras närvaro föranledde Marinstaben att förordna
gen Kabanov till befälhavare över försvarspositionen Hangö-Dagö-Odensholm.

Ryska baser utrymmes. Skärgårdsstrider. Evakuering av Hangö
förberedes
I augusti inträffade avgörande förändringar i krigsläget söder om Finska vtken. Den 7. nådde den tyska frammarschen havet vid Kunda öster om Reva!
och därmed var de ryska styrkorna i Estland avskurna från landförbindelsen
med hemlandet. Amiral Tributs önskade då koncentrera samtliga trupper, även
från Hangö och de baltiska öarna, till norra Estland, varifrån de längs kusten
skulle slå sig igenom över Narva till Leningrad. Flottan skulle samtidigt lämna
Reva] med östkurs. Marinens kommissarie N. K. Smirnov åter ville skeppa alla
styrkor till Hangö, varifrån man skulle kämpa sig väg genom södra Finland ( !)
för att förena sig med de egna trupperna på Karelska näset. Till åtelse att lämna
Reva] gavs emellertid först den 26 aug av Högkvarteret. Som enda utväg återstod då evakuering sjövägen till Leningrad. Den utfördes den 28-30 aug med
inemot 200 fartyg av alla slag under flottchefens ledning och blev oerhört förlustrik . I den av finnar och tyskar nattetid kort förut utlagda minbarriären
(1.787 minor + 771 svephinder) utanför Juminda förlorade ryssarna ett 50-tal
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krigs- och handelsfa rtyg. Av 23.000 inskeppade förlorades 5.000 man och mycken
materiel. Men hu vuddelen kom fram efter katastrofen.
Samtidigt utrymdes hamnstaden Paldiski. En del av garnisonen här fördes till
Hangö. Den 28 transporterade s/s Vahur, eskorterad av kanonbåten Laine 1.100
man ur 46 . Avd Bad hit och den 29. patrullbåtarna MO 239, 311 och 312 de
sista 50, som sprängt batterierna p å Rågöarna utanför. Men 52. Avd Bad embark erade s/s Balchasj, som via Re va! avgick till Len ingrad. Den minsprängdes
och gick under med man och allt, som så mången annan båt p å färden.
D e närmaste dagarna efter Rev als fall försiggick inom Hangö-området en
utö ver det normala stegrad trafik, som av finnarna tolk ades som förberedel se r
för en förestående utrymning även av detta basområde . För att få klarhet 1
saken företogs under första veckan i september några forcerade spaningar. Stören mor Gunnarsholm natten 2/ 3 ledde till flera timmars strid i mörkret, där
förlusterna v ar ansenliga. Finnarna tog den norra delen av ön, men ett massivt
ry skt motanfall fördre v dem därifrån. I den östra sk ä rgården steg patruller
iland på Gloskär, Koho lm och Stoskär utan att möta motstånd. Vid landfronten ledde nyfikenheten till stegrad skottlossning. Men ingenting tydde på att
hyresgästerna hyste några planer på bortflyttning. I nattmörkret av frivilliga
utförd a våghalsiga kanorfärder långt in på fientligt område bekräftade detta.
I mitten av oktober blev ryssarna åter aktiva i skärgården. I öster beskörs de
utrymda öarna Koho lm och Stoskär från de nyupprättade batterierna på öarna
invid och den 14 okt gick de till anfall med överlägsna styrkor. Koho lms väktare om 8 man retirerade till Stoskär, som hölls av 27 man . Från Koholm fortsatte ryssarna över till Stoskär och tvang finnarna tillbaka till öns smalaste
ställe, där ursinniga närstrider utkämpades tills hjälp an lände och en motattack
drev ryssarna tillbaka.
.
P å den norra sidan försökte de den 23. plötsligt utvidga sina domäner ull
Sommaröarna, av vilka de två sydligaste var tomma, men minerade av finnarna. I skydd a v mörkret bet de sig fast på den nordligaste ön, vars försvarare
vek undan till fastlandet . Men en finsk kulsprutetrapp på ön invid avvisade
alla anfall. Vid 0700-tiden landsteg 11. Gränskomp på den norra ön och rensade denna från fiender under dagens lopp. Ryssarnas desperata reträtt- och undsättningsförsök strandade i finnarnas eld. Förutom flera drunknade förlorad e
ryssarna 91 man och 20 fångar, finnarna 18 döda och 29 sårade. Sommaröarna
stannade kvar i finsk hand. skärgårdsstriderna ebbade definitivt ut.
Efter erövringen av Osel landsteg tyskarna den 12 okt på Dagö, vars försvarare trängdes tillbaka mot den nordligaste udden Tahkuna, där de sista 3.400
den 22 . gav sig fångna . Med tolv småbåtar evakuerades därförinnan 570 man
genom stormigt väder till Hangö, de sista 60 den 22. med skonaren Marij~ .
Men mtb TK 52 navigerade fel, hamnade för långt västvart och strandade vtd
Borstö, där finnarna tog hand om den.
Efter förlusten av hela Baltikum hade det operativt isolerade, långt ifrån eget
område befintliga Hangö med Odensholm alltmer förlorat i betydelse. Försörjandet av stödjepunkten från det beträngda Leningrad b!ev allt s: årare. _Den
end a förbindelsen, en sträcka på 226 sjömil längs den mmerade Fmska v1ken,
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va rs båda stränder innehad es av fienden , va r vanskli g att upprätth åll a. Sedan
den 28 aug hade inget fartyg anlöpt hamnen. Man fö rberedde sig p å kärva re
tider. Den 18 okt skars dagsransonen inom garnisonen ned till 750 gr bröd, 23
gr kött, 60 gr socker. Bensinen reserverades fö r flyg et, bilarna tilldelades 5 liter
per dygn. Get10m dessa åtgärder hopp ades man hålla ut öve r vintern. Men staben ställde sig skeptisk inför möjligheten att försvara området v intert id. Den
fö rsta snön föll redan i oktober och kölden satte in. Inför ett tillfruset hav in fann sig problem et med förlängda front er, till vilk a p ersonalen ej fö rslog. Läget
va r ohå llbart. Högkvarteret därhemma granskade även problemet och kom till
slutsatsen att basen skulle upplösas. Den hå rt pressade Leningrad-fronten va r i
t rängand e behov av erfarna trupper och sådana fanns i Hangö. Den 25 okt gavs
order om evak uering av de c:a 28.000 i Hangö med utrustning och fö rråd så
långt sig gö ra lät. Resten fick förstöras. Den 29 . flög stabs- och operativa chefern a Maksimov och Teumin till Lenin grad för överläggningar.
Tonnage fö r samtidig borttransport av hela garnisonen stod icke till förfogande. Evakueringen måste ske i ett tiotal omgångar. Först borde de för försvaret mind re v iktiga trupperna, sårade och civila överföras till Lenin grad med
mindre kon voj er, hu vudsakligen bestående av små snabba fartyg. De bästa
trupperna c:a 12.000 man, skulle embarkera en sista transportflotta omfattande
stora ångare. Ut rymningen beräknades vara genomförd inom loppet av november, innan ishinder försvårade den. Tidtabellen avsåg avverkander av rutten
Hogland-Hangö nattetid i skydd av mörker och sjörök. Motståndarens kustbatterier, flott a och flyg ägde då de minsta möjligheterna att ingripa. För övrigt
vä ntade man inget aktivt uppträdande till sjöss vare sig av finnar eller tyskar.
Den största faran representerade de vidsträck ta minfälten, v ilka man tillföljd
av den skr iade bristen på minröjare icke lyckats bemästra . Vid krigsutbrotte t
ägde Ostersjöflottan blott 18 högsjöminsvepare av den beprövade Fugas- eller
BTStsja-typen (No. 201-218 ). Av dem hade hälften redan gått förlorad . Dessutom fanns 16 ombyggda trålare och 15 motorbåtar. Noggrann navigering i de
av minsvepa rna röjda lu ckorna och undvikandet av drivande minor var en av
föru tsättningarna för en lyckosam resa. Kommandot över evakueringsflottan
ga vs den erfarne eskaderchefen v. am V. P. Drozd . Men Marinstaben förbehö ll
sig r ätten besluta över operatioernas utförande . Lotsning, ilastning och sk yddet
av fartygen i Hangö omhänderhades av den lokala staben. Tidsfristen för utrymningen var i kortaste laget och många problem väntade på sin lösning.
För assista ns av minsprängda o a fartyg i sjönöd existerade sedan den 27 sept
en bärgningsavdelning under kapten 2. r. I. G. Svjatov med Hagland som bas.
Till dess uppgifter hörde även att vidarebefordra eventuella från Hangö till
Hagland skeppade trupper och förnödenheter till Kronstadt. Garnisonerna på
Hagland och Stor- Ty ters avreste redan den 1 nov. D e sista lämnade Hagland
först den 9 dec sedan Hangö-operationen slutförts. E n svag finsk styrka besatte
ön den 12 december.
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Evakuering av Hangöudd
R edan den 25 okt a vgick en första avdelning omfat tande minsveparna Patr on
(203), Gak (210), 217 och två MO-båtar under kapten 3. r. Licholetov från
Kronsradr till Han <>Ö med 130 mm granater, livs medel, medikamenter och bensm
ombord. Meningen" var att utrön a den lämpligaste rutten till och från H angö
samt att på å terfärden medföra sårade. För att försvåra upptäckt hade mmsveparn as höga master kapats. Vid ön Keri rände tätfartyger Patron på en min a
och sjönk. D e övriga anlöpte H a ngö den 26 . som de första ~artygen på tv_~ månade r. I stället för sårade lastades I/IR 270 jämte utrustnm g ombord for befordr an rill brohuvudet Oranienbaum mitt emot Leningrad. Bataljonens 500
man inträffade här den 27 okt.
Transportflottan samlades den 30 okt invid Kronstadr under befäl av v.am
Drozd. Följande 12 fartyg var tillstädes: jagarna Stoikij (flagg) och Slavnyt,
minfartyget Marti, sveparna Sjpil (207), Gak (210), 215 , 217 och fem MObå tar. På kvä llen den 1 no v anträddes resan från redden vid Hogland. Utan
någ ra missöden var man framme vid 0700-tiden p å morgonen. Ilastningen vid to" omedelbart, trots finsk störningseld. Marti tog ombord 343 . Art.Regt och IR
tillhöriga kanoner och diverse förnödenheter, de övriga fartygen IR 270 :s
manskap och marinlasarettets patienter. Vid 1900-tiden avgick de medförande
4.246 passager are fr ån Hangö . Resan tillbaka gestaltade sig svå ~are. Soveparna
bragte 16 minor att detonera. En a v dem orsakade skador och lacker a M art t.
Det fin ska KA-batteriet p å ön Mäkiluoto utanför Porkala besköt fartygen , uta n
resultat. Avdelningen anlände uran förluster den 4 no v till Kronstadt, där havet
redan tillfrusit.
Utan att invänta dennas ankomst skickades ett nytt förband under kapren
2. r. V. M. Narykov bestående av jagarna Smetlivyi och Surovyi, minsveparna
G a fel (205 ), Ve r p (206 ), Sjpil (207), R ym (211) och fyra MO-bå tar den 3 no v
iväg från Hogland . De inträffade kl 0830 nästa _morgon i Hangö. Und ~~ u~_p e
håll et här träffades Smetlivyi i backen av en fmsk granat. Samma kval! lam nade fartyge n hamnen med 2.107 man ur garnisonen ombord: Smetlivyi 560,
Surovy i 507 och sveparna 260 man va r. Resan blev förlustrik i den mörka sto rmiga natten. Vid 23-tiden rå kade man in i den gamla tyska "Co rberha" -spärren.
En min a exploderade i Smetlivyis parav an, jagaren stoppade och kom ur kurs.
Det finska Mäkiluoto-batteriet öppnade eld mot Surovyi. Assisterad av Gafel
fon satte Sme tlivyi, men kl 232 5 bonslet en kraftig mindetonation hela förskeppet. Minsveparen och MO-båtar räddade 80 besättningsmän och 270 ev~-
kuerade in nan en tredje mina sänkte jagaren . D e räddade återvä nde nll Hango .
D e övriga fartygen undgick elden fr å n KA-batteriet och landsatte den 5 no v
1.26 1 man i Kronstadt.
( Forts nr 3 1976)
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Din ICA-handlare är sin egen.
Och samtidigt en av många.
Som konsument har du glädje av
att ICA-handlaren är sin egen.
Vi I CA-handlare är egna företagare.
Vi bär själva det direkta ansvaret
för våra butiker. Det gör oss och
våra medarbetare extra m åna om
kunderna. I våra butiker är omtanken om kunden självklar. Därför
hoppas vi att du skall trivas hos oss .

Som konsument har du nytta av
att ICA-handlaren är en av många.

En tryckluftkom pressor i
arbete behöver inte bullra mer
än en vanlig personbil.

Varje vanlig vardag handlar över
l miljon kunder hos oss 4.500 !CAhandlare över hela landet. Inför en
helg många, många fler . ..
Varuurvalet i varje butik formas
genom samspelet mellan kunderna ,
vi i butikerna och de köpmannaägda
I CA-företagen.
Det ger konsumentinfly tande i praktiken .

lCA

4500 handlare i samverkan

Litteratur m. m.
SJÖMAKT OCH HISTORIA
En hyllningsskrift till amiralen och professo rn Friedrich Rug es 80-årsdag
Att en amiral och marin chef v id 68 års å ld er börjar som universitets lä rare och fem
å r sen a re får p ro fe sso rs n amn oc h värdi ghet ä r on ekligen sä llsynt, sa nnolikt helt unikt.
Det var Västt ys klands för ste " m ar ininsp ektör " Friedrich Ru ge som 1962-72 ve rkade
som lära re i "Wissensch aftliche Politik" v id uni ve rsitetet i T ubin gen oc h 1967 bl ev
honorä rprofe ssor där.
Nä r han kort före senaste å rssk ifte fy llde 80 å r, fick han en hy llni ng som också to rd e
v ara unik: ett 300 sidors sa mlingsverk med 21 upp satser av lika må nga författar e. Bland
dessa mä rk s så internation ellt kända na mn som Arleigh Burke, 1955 -61 USA :s m a rinchef, v ice talmannen i väs ttys ka förbundsdagen Kai-Uwe vo n Hassel, den sjök rigshi storiske författaren Wa lther Hubatsch oc h den än mer känd e krigshistorikern Jurge n Ro bwer. D ä rtill kommer a nd ra i frä m st mari na samma nhan g kä nda västt ys ka r, amerikaner
oc h enge lsmän.
Bokens titel ä r " See macbt und Geschichte" och de n sp ä nn er sannerli gen över de mest
skild a de lar av detta v ida fä lt. Utgiva re är D eutsche Ma rin e In stitute.
R eda n det inled ande bidraget, Karl E rich Borns om Fredrik den sto res testa mente,
a nkn yter till Ru ges universitets lärargärning oc h bör v äck a intresse lå ngt utanför Tyskland.
Ar lei gh Burkes uppsats ä r m indre hi storik än en person li g vä nsk apen s Höga visa om
Burkes sy n p å " F red Ru ge, M y Friend". Men den är också ett vittnesbörd om hur de
perso nli ga ege nskape rna hos Västtysk la nd s för ste marinchef effektivt bidrog ti ll det
go da sa ma rbete so m resulterade i fö rbundsrepublikens sna bba å teruppru stning till sjöss .
E tt in t ressant in lägg ä r vo n H asse ls "Europa mellan res ignation oc h hopp" - en
skildring av den lidandets väg som tankarna p å en europeisk ge men skap haft att passe ra
a llt se dan Church ill s tal i Zurich 1947 oc h fran ske utr ikesministern Schumann s utspel
1950. Författa rens suck om "d iese traurige Bilanz" är för ståelig men han s förhoppnin gar
- tro ts all t - om ett "äkta europeiskt parlament" ve rkar något av ett luftslott.
A v helt annat slag än Hubatschs bidrag är en faktaspäckad historik över a ll a besv ärli gheterna med ma skiner iet på den för sta tyska " turbinkryssa ren" Lubeck 1902-06.
P eter Kemp, i många å r chef för brittiska mar in ens kr igshi stori ska av delnin g, ge r en
de lvis bitter sk il dring av "some un iearned lessons of hi stO ry" in om Ro yal Navy. Det
bristfä lli ga durk -s kyddet, demonstrerat främ st av de tre slag kryssa rna s undergå n g i
No rd sjö-slaget 1916, bristen på sta bsutbildnin g under för sta vä rld skri ge t, miss bedömningen av torpede rs oc h minors sä nknin gsres ulta t i förh å ll a nde ti ll art ill eriets, underlåten heten att under mell a nkrigstiden dra kon sek ven serna av konv oj-systemet s lyc kad e
rcsLdtat - det är någ ra exempel ha n drar fram om glömd a läxor oc h erfarenh eter.
Till sa mm a äm nesområ de hör Roh we rs upp sats om " erfaren heter oc h tekni ska fram steg". H a n p ekar p å den a lltför senfä rdiga utvärde rin gen av ubå tarnas resulta t 191418 och därm ed fe la nd e komponenter när ett n y tt ub åtsvapen byggdes upp und er 1930-
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talet. Med utg å ngspunk t fr å n m tb-operationerna under an dra vä rlds kri ge t s slu t fa s v isa r ha n med skärpa faran av att dr a slutl ednin ga r enbart ur den ena partens rap porter
oc h bedöma nd en - utan studium av källorna hos den fo rn e motst ånd a ren kan slutsatse rn a bli h elt fe laktiga. I ett andra avs nitt ger Rohwer en fasc in erande kort men än då
öve rsiktli g skild rin g av 100 å rs ma rintekni sk ut vec kling fr å n 1845.
D en sna rt 80-å ri ge ge neralen och professorn Han s Speidel - Ramm els stabschef och
i sex å r chef för N ATO :s land st rid skra fter i Ce ntraleur opa - skri ve r om europe iska
försvar sproblem med tyngdpu nkt på va d senaste fe mton å rs politiskt -st rate giska fö ränd rin ga r inn ebur it för Atla ntpaktens stä llnin g oc h möjli gheter. Främst gä ller det för stås ve dergällnin gs doktrin ens success iva omvandli ng till f lexib le re spo nse . Speidel lägger
logiskt fram alt ernativ en för Västeuropas möjli gheter att i fra mtid en stå em ot tryc ket
fr å n öste r och understr yker v ikten av en effekt iv "Eu ro-Group" inom NAT O .
E n a v R u ges efterfö lj are so m västtys k marin chcf, K a rl-Adolf Ze nk er, ge r en hi stor ik
öve r fö rspele t till återuppru stningen. Det bl ir en av a llt att döma hittill s blott de lvis
känd bild av åt gä rdern a fr å n amer ik ansk, britti sk och fran sk sid a med börj a n redan
1949. Ski ldrin gen av kon spirato ri ska över lägg nin ga r i klostret H immerod och det a merikanska "Nava l Histo rica l Team" i Bre merh ave n har något t hrill erbetona t över sig
och förde ju så småningom v ia " Amt Blank" till ett nytt fö rsv arsmin iste rium i Bonn.
Hy llnin gssk riften t ill Ru ge är sa nn erli gen int e bara en fes tsk ri ft - större de len är
av kl a rt a llm änhi storiskt, sjökri gs hi sto ri skt och p ol itiskt intresse och vä rde . En förtjänstful l hy llnin g t ill den 80-å ri ge a miralen och professo rn, i va rs biografi d en ni st
sista no terin ge n lyd er " l . Nove mber 1973: E hrenmitgli ed der Kun gli ga Orlo gs ma nn asä llskapet in Stock holm (geg r. 1771 )".
K-E We sterhmd

JANE'S FIGHTING SHIPS 1975/ 76
j ane's Fighting Ships 1975 /76 - redige rad av Cap tai n J Moo re. R . N . - redov isar
sin 78 :e årgå ng över 15.000 fart yg inom 132 na ti one rs f lotto r. T o m så små ma ri ner
so m Schweiz , Ang uill a, Dubai, Gren ada , Ungern , Mali, Monrserrat, St Kitts , Vi rgin
Island m fl är medtagn a.
E n ny k lassifikation h a r införts, som i st f best yc knin ge n ofta iåter storl eken eller
farten utgöra inde ln in gsg ru nd. Bla nd " ha ngarfartyge n" återfinn s num era även helik opter- kr yssarn a. Gr uppen kry ssa re- jaga re-frega tt ha r indelats i a ntiub åts- kryssa re, kryssa re
(i rege l ha r f d tu nga kr yssa re förts hit), lät ta kryssa re (öve r 5.000 t) , jagare (5.0003.000 t) frega tter (3.000-1. 100 t) och korvetter (1.1 00-500 t). Gru ppen mtb-mkbp atrullb åtar förde las p å a ttackbåta r (över 25 knop med underavde lningarn a robot -,
ka non-, torped -, bevaknin gs-) och patru llbåtar (und er 25 knop) med underavdelnin ga rn a
sto ra (från 500 till 100 t) oc h små (under 100 t). Kl ass ifikation en ä r ny, oc h det är
osä kert om den i framtid en kommer a tt kunn a go dtas öve ra ll t.
A v märkli gare fö rstä rknin ga r in om de olik a fl otto rna m å sä rskilt nämna s I ran s storarrade nyby gg nadsprog ram med sex 7.800 ton s jaga re (och event uellt ;1ve n en 16.000
ton s helikopter- kryssa re) som kä rn a; dä rtill kommer 4 fregatter (c :a 3.000 t, 28 kn) och
12 ubå tsjagare (234 t, 36 kn ). No rd -Koreas flott a har tid iga re ansetts va ra tämli gen liren, men red ovisas nu med 8 ub åtar, 22 korvetter, 205 m tb, 72 patrullbåtar, m m.
l
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Frankrikes nya helikopterkr yssare (16.400 t, 28 kn ) komm er att få atomdrift och
blir däri genom det första ato mdrivn a övervattensfartyget i E urop a. Kryssa ren utru sta s
dess utom med stora re surse r för insättande v id naturkata strofe r (1.500 extra passagerare
får då rum ombord , liksom äve n mycket ava nce rad läkarutrustni ng) .
Belgiens fl otta för stärk s avsevärt ge nom de 4 fregatter (1.600 t, 28 kn ), so m beräkn as
införlivas 1976-78. USA: s fl otta tänker man sig nog oftast bestå av mycket stora far tyg, men nu ska ll 30 st 40-knops mtb av bä rpl a n-t yp byg gas, best yc kad e med 8 H a rpaon-robotar (porte 60 km ). Denna typ avses även för andra NATO- flottor oc h är ämnad att kunna "s kugga" sov jet iska örlogsfart yg; a ktion sra di en motsvarar fem d yg ns
kryss ning.
Intressanta ski sser i denn a å rgå ng av J a ne's är den danska fregatten Besky tteren
(1.000 t, 18 kn), som ny li gen färdigställts, de neder lä ndsk a fr ega tterna (3.500 t, 30 kn
färdiga 1978-8 1) sa mt de italienska fre ga ttern a av Lupo-klass (2.208 t, 34 kn ). E tt
vac kert foto a v den ita li enska m kb Sparviero v isa r den stora eldkraft (l st 76 mm ak an
oc h 2 st Otomat-robotar) , so m ryms p å den lill a 22,7 m långa bärp lanbåte n, so m dessutom komm er upp i den avsevä rt höga fa rten av 50 kn op.
För Sov jets flotta m å nämna s, a tt d enn a å rgå ng har inte mindre än 42 bild er av
radiospanings-, sjömätnin gs-, forskn in gs- och sa tellitföljefa rt yg, v ilket kan avsp eg la
Sovjets intr esse in om dessa områ den.
Sammanfattningsvis bör fr amh å lla s, a tt J a ne's Figluin g Ships fonfarande ä r den
största och förnäm sta sa mm a nstä llnin ge n av vä rlden s flottor och den det a ljri ka ste.

A. K .

WEYERS FLOTTENTASCHENBUC H
Den 53:e å rgånge n av Weyers Flottentaschenbuch med årta len 1975/ 76 har redi ge rats
av Gerha rd Albrecht och omfattar 1.286 fart ygss ki sser och 508 foton p å 517 sido r.
I den klassifikation , som har utkr ista lliserats und er de se na re å ren, bild a r han ga rfa rt yg oc h helikopter-k ryssa re en grupp. Kryssare uppdelas p å robot-, tunga och lätt a
kr yssare. Jagarna ind elas i robotj agare, fl ottiljled a re oc h jagare, där doc k en v 1ss Inkonsekvens råder, i det att end ast de japanska Ha runa- kl asse rn a (4. 700 och 5.200 t) sa mt
en gamma l itali ensk jagare beteck nas som flottiljled a re, ehuru må nga a ndra nat ioners
jaga re (t ex USA :s Spruance p å 5.500 t) kund e ha "befordrat s" till f lottilj led a re. Anledni nge n är givetvi s, a tt flera jaga re " befordrat s" till kryssa re ell er att de fl esta modern a jaagre (dock ej Spruance) num era är robotbestyckade och dirför ti llh ö r den först nämnda jagartypen. Fregat tern a uppdel as p å robotfregatte r, snabb a fregatter och eskortfreoatter samt korvette r uta n att n ågo n skarp grä ns kan sp å ras mell a n fr ega tt och korve t: (u tom a tt d en senare mås te va ra lå ngsa mm a re). Gruppen mtb-mkb-p at rullbå ta r indel as i sn abba ro bot båtar, ub å tsjagare, mtb och beva knin gsbå ta r. Kl ass ifikationen har
delvi s sa mmanjämkats, så att den närmar sig d en amerikanska kl ass ifik at ion en, men den
ä r kn appast intern ationell.
Det ä r intressant a tt se, att inte ba ra de stö rre mar inerna (USA, Sovjet, Storbritanni en, Fra nkri ke) uta n äve n med elstora (Spanien, Ira n) har hangarfarty g i sin a n ybyggnadsprog ram: Endast USA och So vjet bygge r dock dylika för fl yg plan, medan de ö vri ga hå ller sig till helikoptra r för att nedbringa ko stn a dern a oc h fartygen s stor lek

a

l Jane's finns också en jämförelse mellan världens två största manner:

Hangarfarty g + helikopterkr yssa re ... .. .
.............. . ... . .. ... . .. .
Kryssare
. . ......... . . . . .. . .. . . . . .. . . . .
Jag are
. . . . ............ .......... . .
Fregatter
A tomubåtar med ballistisk robot ... . ... .
Atomubåtar med a nnan robot . . ......... .
Ovriga ato mubåta r ..... . . ... . ... . . ... .
Ov riga di ese ldri vna ub åtar . . .... .... . .. .

''') I sto rl ek mindre ä n de a merikanska
,,.,,.) jäm te 23 dieseldrivna
,,.,,.,.) jämte 29 di ese ldri vna
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USA
14 + 0
27
105
65
41
o
64
12

Sovjet
0+ 3
33
106
109 '')
49'''''')
40''' '"'')
31
140

11.ooo t).
(16.4oo
Sed an de större jagarna börjat klassifice ra s som kryssare, har jaga rna so m num era i
regel är robotbestyc kade, fått en begränsad fart, de stö rre (USA, J apa n, Fra nkri ke
5.500 a 4. 580 t) un gefär 31 knop , de mindre (Sto rbrita nninen , Arge ntin a, Bras ili en c:a
3.200 t) 28 knop .
Av en en del stora fregatter räknas nu som kryssare. Bland de å terståe nde fregatterna
mä rk s o lika storlekar. De största (c:a 3.000 t, 32 a 28 kn) finns i USAs, Storbritanniens
och Neder ländern as nyb ygg nad sprogra m. En någo t mindre typ (c :a 2.200 t, 35 a 30 kn )
bygg s för Italien, Peru, Indien oc h Väst-T ysk la nd. Storleke n p å J ap ans och Bel gien s
fr ega tter li gger mellan 1.500 och 1.750 t. Annu mindre ä r Frankrikes och Tunisiens n ya
fr egatt er : 1.170 t oc h en fart av end ast 23 112 knop. Det planeras ä nnu mindre frega tter, nämligen i Danmark p å 1.000 t och med en så hög fart so m 35 knop sa mt i
Saudi-Arabien p å end ast 730 t och med en fart av 30 knop.
Aven grupp en mtb-mkb får a lltm er robota r so m hu vu dbe styckni ng. Här var ierar
sto rlek en f rån Libyen s (oc h Venezuelas) bå da nya typer p å 550 resp 400 t och 34 resp
28 kn op till norrm ä nnens nya p å 100 t, bes tyc kad med 1- 40, 4 to rpedt uber oc h 2
Pin gvi n-robotar. A v sä rsk ilt intresse är de båd a fran ska La Combattante -t y pern a den
större (38 5 t, 32 1/2 kn , 2- 76, 2-30, 2-53 TT, 4 Exoce t-rob ota r) byggs för G rekland, den mindre (234 t, 36 kn , 2-76, 2-53 TT, 2 Harpoon-robotar) för Iran. Den
amerik anska Pegasus- t ypen är en bä rpl anbåt (170 t, 40 kn, 1-76, 8 H a rpoon -robo ta r)
och a v ses införas i fl era an dra NATO- fl ottor.
Der upp gives - med reservation för politiska förändringar - att må nga a v P ort u-
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ga ls p a t rullb3. tar skulle komma att överföras ti ll Mo~ambique och AngoL1 i sam band
med deras självstän digh etsförkl arin gar.
Weyer s F lottenta schenbu ch ä r oöve rträffad geno m att den inom et t relati vt litet format f3. r in en stor kvanti tet uppgifter, sa mtidigt som d e nogg rann a ski sserna avsev ärt
fö rstärk er kvaliteten.
A. K.

ELWIA
INBROTTSLARM
BEGÄR OFFERT:
Vi konstruera r och
tillverkar:
• Kopplingslådor i
silumin .
för båta r, bilar och husvagnar.
Arbetsprincip: ultraljud, dopplereffekten .
Larm fin ns även för butike r och
bostäder m.m.

• Styr- och regleringsutrustni ngar.
e Relä- och automatikskåp.

Begä r broschyr
oc h en förteckning
över våra åt erförs äljare.

• Special app. efter
kundens önskan.

KRITBRUKSBOLAGET l MALMÖ "'AB

AB ELWIA

Postbox 290 31, 200 29 MALMO 29,

BOX 461 - 123 04 FARSTA TEL 64 89 58

'.

telefon 040/ 4917 40

MARINKRONOMETRAR
SKEPPSUR
I<RONOGRAFER

ERNST NYMANS

STOPPUR

ARMBANDSUR FÖR DYKARE

HERREKIPERING
Egen import Begär offerter Fullständig service
Etablerad 1890
Telefon 102 98
Ronnebygatan 39 KARLSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter
112

AB Granlund o Bengtsson
Ronnebygatan 49

KARLSKRONA

Tel. 0455 - 120 15

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM
Renoveringar av motorer, dieselutrustningar
och backslag
Tectylbehandling
Svetsning ocr plåtslageriarbeten
Argonsvetsutrustning
Slip för fartyg upptill150 ton

Därför används Wielands kopplingsplintar i ubåten Sjöormen:
l ) Automatisk säkring mot självlossning vid skakning och vibration .
2) Alla insatsdelar av förnicklad mässing .
3) Tillverkas av Europas största fabrik på området.

AB KARL W OLSSON
Box 12078, 10222 Stockho lm . Tel. vx 08/54 08 10. Telex 101 14.

ULTRALJUD
AMLAB AB är Sveriges största företag för ut-

veckling och tillverkning av ultraljudapparater
och hydraakustiska utrustningar. Vi har 15 års
samlad erfarenhet av ultraljud och kanske även
lösningen till Edra problem.
AMLAB AB Frejgatan 23 Box 54
14901 Nynäshamn Tel. 0752-12170

TORPEDBATEN T 121 SPICA
Marinens första attackfartyg

Marinens nya torpedbåtar Spicaserien T 121 -T 126 med SEFFLE elhydrauliska styrmaskiner
typ HL 2030.
AB

MOTORVERKsTAD

Tel. 0533/ 126 20

SAFFLE

Te lex: 5302.

TANDLÄKARUTRUSTNINGAR

för fältmässigt bruk anpassad till
svensk försvarsstandard

n wtu

FRIEDRICHSHAFEN

DENTAL AB

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION

194 04 UPPlANDs VÄSBY
Tel 0760-841 40
Stockholm
08-227400

Göteborg
031-173110

Malmö
040-39300

M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ
Sundsvall
060 - 117952

Kompakta motorer- kompletta aggregat
400-6000 hk 300-4400 kW

Carl E. Lindwall

Orlogsfartyg, ubåtar, patrullbåtar, tull- och
räddningskryssare, fiskefartyg, bärplansbåtar

KARlSKRONA

och lustyachter liksom många andra sorters

ENTREPRENöRFIRMA FÖR
VÄG- och VATTENBYGGNADER

fartyg världen över utrustas med MTU-motorer
och aggregat.
Med kunskap och progressivitet koncentrerar

Telefon 195 20, växel

sig MTU på optimal effekt inom minsta volym
Konsultbyrå
Kablar

LILJEHOLMENS KABEL
Kraftkablar för alla ändamål
också för små och stora fartyg
Box 42108- 12612 Stockholm
Telefon 08-188040

K y/installationer
Luftkonditionering

INDUSTRI
ABFRIGOR
Tel. 08/67 93 10
Tel. 040/ 18 82 10

Konsulterande med Specialitet
STORKOKSANLÄGGNINGAR
Vi utför, enligt modernaste principer.
Planskisser, entreprenadhandlingar för
all köksinredning och apparaturutrustning, allmän käksteknisk rådgivning

Erik Melins
Ingenjörsbyrå AB
Skeppar Karls Gränd 4
11130 STOCKHOLM Tel . 08/115502

Stängselnät och Grindar

AB Stängselnät
i Rydsgård
Flätverk, grindar och stolpar av
starkförzinkat eller plastbelagt stål
samt av lättmetall
Tel. 0411/44380
RYDSGARD

och lägsta vikt
Ring gärna och rekvirera rikt illustrerade
prospekt.

MABJ:NDIESEL
AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21,
112 33 Stockholm Tel 08/54 07 25

..,.
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Såkerhet

Den svenska marinens uppgift und~r
krigslid är alt tillsammans med andra
vapengrenar hindra angripare fmn all
genom invasion över havetskatrasig
rotrlisle pi\ svensk L territo rium.
~·lo ttM miistc därvid kunM verka så
längt ut oo m möjligt från viirn kuster.
Under fredstid och vid neu tmli tet~
tillsliind när krig p.l.går i vårt lands nilr·
hel mllste flo ttan k unna hävda vårt
o bcroeudc genom att avvisa u Uiind>ko

styrko r, som opererar Inom vllrt tcrri·
torialvatren. För s:>dana uppgifter krd•'S
cffek ili• och tillrörliUig materiel. som
fungerar säkert även under svåra miljöfö rhålland en till •jöss.
Philips Elektronikind ust rier AB har
under många lir lcvcrcmt cldlc'<ining<·
odl ko mmunikn.tinnsutrustningar till
svenska marinen. Dessa utn•st..ningar
har .Ct.er omsorgsfull utprovning och
under längre tids a.nvrindning visat sig

kunM uppfylla mycket h ögt ställda
krav och därigen om bidra till vår nat.io·
nella silkerhc~

P hi lips Elektron ikindustrier AB
Fö rsvanelektronik
}'!\Ck

l.75 20 ,JÄRFÄLLA l
Tel. 0 7 58/100 00
Telex 115 Os peab s

~ ?hilips Elektronikindustrier AB

PHILIPS

'ISl.l- uca ,.f'l

Axel

Ab ra hamso ns T r yc keri

J\b,
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