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Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 111983 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 18 januari 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i en föreläsningssal i Militärhögskolan i närvaro av 45 leda
möter. 

2. Meddelades att ledamoten Sture Håkansson avlidit . 

3. Valdes ledamoten Per Larsson till föredragande i vetenskapsgrenen "Handva
pen, artilleri - och robotteknik. Torpedteknik . Minteknik. " för år 1983 . 

4. Ledamoten Gunnar Tengstrand höll sitt inträdesanförande betitlat "Torpedut
vecklingen i dag". 

5. Ledamoten Jack Wibring föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
" Handvapen, artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Minteknik. " betitlat "Sjö
målsrobotar och motmedel mot dessa. Nuläge och utvecklingstendenser. " 

Nr 2/1983 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 24 februari 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Salenhusets samlingssal i närvaro av 63 ledamöter och 23 
särskilt inbjudna gäster. En avdelning ur regionmusiken spelade under samlingen. 
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2. Meddelades att hedersledamoten Bengt G:son Nordenskiöld avlidit. 

3. Talade chefen för marinen, viceamiral Per Rudberg, över ämnet "Marinens per
sonal inför 90-talet - större uppgifter för färre människor." 

Föredraget följdes av en frågestund. 

Nr 3/1983 Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 28 mars 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Örlogshamnens modellsal i närvaro av 20 ledamöter. I 
sammanträdets öppna del deltog 7 särskilt inbjudna gäster samt medlemmar i Sveri
ges Flottas lokalförening. 

2. Meddelades att ledamoten Sven Rosenberg avlidit. 

3. Valdes ledamoten Bengt Dahlgren till föredragande i vetenskapsgrenen "Under
hållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1983-84, 

4. Talade ledamoten Christer Fredholm över ämnet "Flottans långresor som led i 
Sverigeinformationen" . Ledamoten Fredholm var fartygschef under just avslutad ut
landsexpedition med minfartyget Carlskrona. 

Efter anförandet fördes en kort paneldiskussion mellan föredragshållaren, kanslirå
det Asp-Johnsson (UD), direktör Heyman (Sveriges exportråd) och kansliassistenten 
Hansson (Sveriges turistråd) om betydelsen och nyttan av långresor med flottans far
tyg. 

Före sammanträdet hade deltagarna beretts tillfälle besöka minfartyget Carlskrona. 

Nr 4/1983 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 14 april 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i marinens filmsal i Tre Vapen i närvaro av 26 ledamöter. 

2. ,Yaldes ledamoten Jan Sonden till föredragande i vetenskapsgrenen "Organisa
tion och personal. Utbildning" för år 1983-84. 

3. Föredrogs förvaltningsberättelsen för Sällskapet och Tidskriften . 

4. Upplästes revisionsberättelsen. 
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5. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 1982. 

6. Anmäldes att Sjöofficerssällskapet i Karlskrona utgivit en jubileumsskrift 
1931-1981. 

7. Ledamoten Svante Kristensson föredrog sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 
"Organisation och personal. Utbildning" betitlat "Kustartilleriets utbildningsorga
nisation; utredningar och analys". 

8. Korresponderande ledamoten Bo Hugemark höll sitt inträdesanförande med ti
teln "Medelhavet, länk mellan Europa och Mellanöstern". 

Per losulander 
sekreterare 

Amiralitetskollegiets historia del 5 

är under distribution från förlaget. Kungl Örlogsmannasällskapet får även denna 
gång 125 exemplar avsedda att försäljas bland Sällskapets ledamöter till förmånspris . 
De ledamöter som tidigare köpt delarna 2-4 har fått personliga meddelanden med in
köpserbjudande. Sedan dessa ledamöter fått sina böcker återstår ca 40 exemplar. 
Dessa blir nu tillgängliga för övriga ledamöter. 

Priset för del 5 är 50 kronor. Beställning sker genom att sätta in beloppet på Säll
skapets postgiro nr 60 70 01- 5. Expediering sker i den ordning beställningarna in
kommer . 

Det finns ännu några exemplar kvar av del 4. Priset för denna del är 40 kronor. Be
ställning sker även här genom att sätta in beloppet på Sällskapets postgiro. 

Skriv i båda fallen "Amiralitetskollegiets historia" på talongen . 
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Med en kombination av 
målsökning och tråd rning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

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

- FFV upplever 

;~-----------------------F'F'V Försvarsmateriel 631 87 EsKilstuna 

Ledamoten 
GUNNAR TENGSTRAND 

Torpedutveckling idag 

"Åren efter andra världskriget var man 
tveksam beträffande torpedens framtid. 
Fartygens högre fart, skydd och möjlig
heter medförde att torpedens prestanda 
i de flesta fall inte var tillräcklig. Man 
var tveksam om den gamla konven
tionella torpeden skulle kunna hävda sin 
plats som ett av de främsta marina vap
nen. 

Dagens moderna torpedvapen re
presenteras av många sinsemellan olika 
typer av undervattensrobotar , som en
dast har det gemensamt med den gamla 
konventionella torpeden, att den går en 
reglerad bana under vattnet fram mot 
sitt mål. Alla de nya typerna har utveck
lats från den konventionella torpeden. 
Den tekniska utvecklingens framsteg har 
gjort det möjligt att framställa typer av 
torpeder med så vitt skilda egenskaper 
och taktisk användning , att man kan tala 
om helt nya vapen. 

Den gamla torpeden , en grånad tro
tjänare som , trots allt , fortfarande lever 
kvar tack vare sin stora slagkraft i sjö
kriget, om ock något undanträngd av si
na modernare men mindre prövade ef
terföljare , var redan åren efter första 
världskriget ett nära nog standardiserat 
vapen . Den hade ungefär samma di
mension , vikt, fart , distans och spräng
laddning inom samtliga mariner. När 
man under andra världskriget talade om 
torpeder visste man vad man talade om. 
När man däremot nu diskuterar torped-

Gunnar Tengstrand är marindirektör och har 
under många år deltagit i utvecklingen av våra 
svenska torpedtyper. Han är sedan 1980 chef 
för torpedbyrån vid försvarets materielverk. 

vapen måste man precisera vilka typer 
man menar. Skillnaden mellan en liten 
och ljudlöst gående ubåtsjakttorped och 
en snabb långdistanstorped är både ur 
prestandasynpunkt och beträffande tak
tiskt användande så stor, att man kan ta
la om två vitt skilda vapen typer." 

Denna inledning är hämtad ur Tor 
Ödmans årsberättelse i Kungl Krigsve
tenskapsakademien år 1962. Tor Öd
mans anförande återspeglar inledningen 
till en intensiv torpedutveckling efter 
VK2. Hur ser det ut idag, 20 år senare? 

Om man studerar torpedens historia 
från Whiteheads första fungerande tor
peder (Bild l) på 1860-talet finner man, 
att torpeden inspirerat till mängder av 
geniala uppfinningar, varav många dock 
till följd av dåtidens begränsade tekniska 
möjligheter aldrig kom till praktiskt ut
förande . 

Utvecklingen kom därför att präglas 
av insatser för att successivt ge torpeden 
ökande prestanda avseende fart , distans 
och sprängkraft. Denna utveckling visa
de förvisso på många mästerverk inom 
ingenjörskonsten, men de verkligt stora 
tekniska genombrotten var få. White
heads djupapparat och Obrys torped
gyroskop skall därvid ses som de mest 
framträdande. Syrgas- och väteperox
iddrift bör också nämnas i detta sam
manhang liksom de första lyckade lös
ningarna med trådstyrningssystem. 
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Bild l. Whiteheads första torped 

Genom dagens snabba tekniska ut
veckling, speciellt inom elektroniken 
men även inom andra teknikområden , 
har torpedteknikerna fått resurser, som 
deras företrädare aldrig skulle vågat 
drömma om. Med dessa kan torpeden 
ges en mängd olika funktioner och ut
vecklingsarbetet underlättas eller rättare 
sagt möjliggöras genom tillgången på 
hjälpmedel, dels för att pröva aktuella 
teorier i simuleringsmodeller, dels för att 
verifiera torpedens funktion vid fullska
leförsök . 

Framdrivning 
Kraven på torpedens framdrivnings
utrustning har främst gällt hög effekt
resp energitäthet för att ge torpeden go
da fart- och distansprestanda. På grund 
av driften under vattnet saknas möjlig-
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heter att direkt utnyttja atmosfärens sy
re i en förbränningsprocess, vilket ger 
specifika lösningar för torpedmaskinen. 
Undvikande av upptäckt med möjlighet 
för målet att göra undanmanöver ger 
krav på spårlös bana och lågt buller. 
Kravet på lågt buller har sedermera för
stärkts mot bakgrund av målsökar- och 
hydrofonteknikens utveckling. 

Den första möjligheten att erhålla ett 
luftoberoende maskineri med spårlös ba
na erhölls med de elektriska torpederna. 
Trots användning av alltmer exklusiva 
batterityper har dock de elektriska tor
pederna fortfarande relativt måttliga 
prestanda jämfört med de termiskt driv
na. Som representativt värde för nu exi
sterande tunga elektriska torpeder kan 
nämnas 35 knops max fart under en dis
tans av upp till 15 000 m. 

Batterier för dessa torpeder är av sil
ver/zinktyp. Bättre prestanda har erhål
lits med magnesium/silverkloridbatterier 
med sjövatten som elektrolyt. Ur
sprungligen pumpades sjövatten genom 
batteriet , men då batteriets prestanda i 
hög grad är beroende av vattnets tempe
ratur och salthalt, har system med åter
cirkulation av vattnet framtagits , varvid 
högre och jämnare prestanda erhållits. 
Batteriet avger emellertid vätgas, som 
avgår med avloppsvattnet och ger ett 
spår efter torpeden. (Bild 2.) Magnesi
um/silverkloridbatterier med kontrol
lerad återcirkulation används enligt upp
gift i den nyligen operativa engelska lät
ta torpeden "Stingray". 

Ännu högre prestanda beräknas kun
na erhållas med ett aluminium/silver
oxidbatteri, där elektrolyten utgörs av 
sjövatten med inblandning av 15 % kali
umhydroxid . Vätgasbildningen är vä
sentligt lägre än för magnesium/silver
kloridbatteriet, men en omfattande och 
komplicerad hjälputrustning erfordras. 
Batteriet är ej färdigutvecklat , men har 
ingått som tänkbar energikälla för den 
amerikanska "Advanced light weight 
torpedo" (ALWT). 

De ovannämnda batterierna innehål
ler avsevärda mängder silver, som är en 
dyrbar och strategisk vara. Ingredienser
na i en helt annan typ av batteri , nämli
gen litium/tionylkloridbatteriet (Li/ 
SOC12) är däremot relativt billiga och 
tillgängliga. Denna batterityp har hög 
energitäthet, enkel uppbyggnad och av
ger inga gaser. En intensiv utveckling 
pågår runt om i världen för att lösa vissa 
återstående problem , speciellt avseende 
explosionsrisk och värmeavgivning. 

Någon utveckling av bränslecellbat
terier för torpedändamål pågår f n ej en
ligt vad som är känt. Tidigare ställda för-

väntningar har tydligen ej utfallit posi
tivt. 

Omvandlingen av batteriets elektriska 
energi till mekanisk sker med en lik
strömsmotor. Denna kan vara enkel
roterande med växellåda, som ger redu
cerat varvtal och motrotation till de två 
propelleraxlarna , eller dubbelroterande. 
Fördelen med den enkelroterande mo
torn är att den är enkel i sin uppbyggnad 
och välkänd från andra användnings
områden. Med växellådan kan man välja 
ett lämpligt propellervarvtal trots ett 
högt motorvarvtaL Det finns givetvis 
risk för att växellådan genererar buller , 
men detta kan elimineras genom riktig 
kuggdimensionering och hög tillverk
ningsnoggrannhet . Försök pågår även 
att göra kuggfria växellådor , där kugg
hjulen ersätts med släta hjul. Drivningen 
sker genom friktion under högt anligg
ningstryck. 

Den dubbelroterande motorn, där ro
tor och "stator" driver var sin propel
leraxel , syns dock vara vanligare för tor
peddrift, vilket får tillskrivas de bättre 
möjligheterna att få låg vikt och volym. 

Motorns vikt per effektenhet har kun
nat minskas väsentligt genom åren. Ef
tersom motorns uppvärmning under 
drift är den största dimensionerande fak
torn, har möjligheterna att få fram iso
leringsmaterial med högre temperatur
tålighet och kärnmaterial med bl a lägre 
värmeförluster haft en avgörande bety
delse. En annan gränssättande del är 
motorns kommutator , där den ökande 
effekten ger upphov till gnistbildning 
och överhettning. Utveckling av kom
mutatorlösa motorer pågår. Principen 
går ut på att med halvledare omforma 
likströmmen till växelström, så att mo
torn kan utföras som en släpringad vä
xelströmsmotor. 

I detta sammanhang skall även näm-
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nas en annan halvledartillämpning, 
nämligen att med tyristorkoppling star
ta, stoppa och koppla motorn till olika 
batterisektioner för fartreglering, vilket 
ej var möjligt med de tidigare mekaniska 
kontaktorerna . 

I de termiska torpedmaskinerna ut
nyttjas kemiskt bunden energi, som ge
nom förbränning omvandlas till termisk 
energi, vilken i sin tur omvandlas till me
kanisk energi i en termisk motor. Ur
sprungligen förbrändes bränslet - foto
gen eller alkohol - med syre, som med
fördes i torpeden i form av komprimerad 
luft. Den komprimerade luften är emel
lertid ej särdeles fördelaktig som syre
bärare. Dels måste luftkärlet dimensio
neras för ett högt tryck, vilket ger hög 
vikt, dels innehåller luften ca 80 % kväv
gas, som är helt utan nytta för förbrän
ningen av bränslet och som dessutom är 
olöslig i vatten och ger torpeden den 
klassiska avgasstrimman . Olika försök 
har gjorts att ersätta luften med en bätt
re syrebärare. De mest kända torde vara 
den japanska syrgastorpeden från VK2 
och den svenska väteperoxidtorpeden , 
torped typ 61 . Energiinnehållet i torped 
61 är mer än tre gånger större än i mot
svarande äldre torpeder med samma di
mensioner. Avgaserna består enbart av 
koldioxid och vattenånga, vilket ger tor
peden en spårlös bana. En vidareut
veckling av denna maskinprincip pågår. 
Genom byte till ett energirikare bränsle 
och genom kondensering och återvin
ning av vatteninnehållet i avgaserna be
räknas energiinnehållet kunna ökas med 
ytterligare ca 50 %. 

De termiska maskinerna kan delas in i 
två huvudgrupper: öppet system resp 
slutet system (eng: open cycle resp do
sed cycle). Vid det öppna systemet 
släpps förbränningsgaserna efter ex
pansion i motorn ut i sjön som avgas. 

Denna maskinprocess är enkel men har 
nackdelarna dels att maskineffekten 
minskar med ökat djupgående till följd 
av det ökande mottryck, som avgaserna 
möter , dels att avgaserna, om de inte är 
lösliga i vatten, ger ett avgasspår efter 
torpeden. 

Vid det slutna systemet sker inget av
gasutsläpp till omgivningen utan för
bränningsgaserna kondenseras efter ex
pansion i motorn, icke användbara för
bränningsprodukter skiljs ifrån och res
ten (vattnet) återmatas till processen. I 
en annan typ av slutet system, t ex Stir
lingmotorn, cirkulerar ett särskilt ar
betsmedium i maskinprocessen med in
direkt uppvärmning och avkylning ut
ifrån i en ånggenerator resp kondensor. 
Det slutna systemet ger en mer kompli
cerad maskin men har inte det öppna 
systemets nackdelar i fråga om mot
trycksberoende och avgasspår. Genom 
att förbränningsprodukterna helt eller 
delvis stannar kvar i torpeden, blir dess 
vikt i stort sett oförändrad under banan, 
vilket är en fördel från styrningssyn
punkt men en nackdel vid övningsskjut
ning, då torpeden bör ha egen flytkraft 
efter utgången distans . 

Alla hittills kända termiska torped
maskiner har öppet system. Bland da
gens operativa torpeder, där det öppna 
systemets nackdelar eliminerats delvis, 
är den svenska torpeden typ 61 och de 
amerikanska Mk 46 och Mk 48 speciellt 
intressanta. I torped typ 61 har pro
blemet med avgasspår lösts genom val av 
drivmedelskomponenter, som ger vat
tenlösliga förbränningsprodukter. Ma
skineffektens djupberoende är dock 
kvar. För torpederna Mk 46 och Mk 48 
har djupberoendet eliminerats på så sätt 
att vid ökat djupgående och därmed 
ökat mottryck ökas inloppstrycket till 
motorn, varigenom effekten kan hållas 
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konstant. Detta låter sig utföras relativt 
enkelt, då drivmedlet "Otto Fuel" är av 
enkomponenttyp, s k monopropellant , 
innehållande både bränsle och oxidator. 
Nackdelen är dock att detta drivmedel 
ger avgaser, som endast till en del är lös
liga i vatten . 

Dagens krav på höga torpedfarter och 
långa distanser kan i huvudsak endast 
uppfyllas med termiska maskiner, åt
minstone för tunga torpeder. Torpedin
sats mot snabba ubåtar på stora djup 
kräver ett djupoberoende maskineri . 
Torpeden får ej släppa ut avgasbubblor, 
som kan röja torpeden eller den skjutan
de ubåten eller som kan påverka torpe
dens egen målsökare , t ex när torpeden 
under sökprogramstyrning korsar sin 
egen bana. Här skall lämnas ett par 
exempel på utveckling för att lösa dessa 
problem. 

En vidareutveckling av det svenska 
väteperoxidsystemet har nämnts tidiga
re. Målsättningen är att eliminera av
gasmottryckets effektsänkande verkan , 
vilket sker genom kondensering av av
gasernas vattenånga och återmatning av 
vattnet till maskinprocessen . Avgasernas 
C02-innehåll komprimeras, så att gasen 
kan tryckas ut på aktuellt djup, där den 
löser sig i vattnet. 

För det amerikanska projektet "Adv
anced light weight torpedo" har flera 
maskinalternativ kandiderat , men en ligt 
uppgift satsar man nu på ett mycket 
okonventionellt maskineri , som går un
der namnet "Stored Chemical Energy 
Propulsian System" (SCEPS). Proces
sen bygger på reaktionen mellan alkali
metallen litium (Li) som bränsle och en 
vätska, svavelhexafluorid (SF6) som oxi
dator. Hela bränslemängden ligger in
gjuten i en kokarreaktor, i vilken arbets
mediets ångslingor- " ångpannetuber" -
är lindade i spiral utefter den cylindriska 
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mantelytan . Oxidatom förvaras i en 
tank framför reaktorn och förs som gas i 
reglerad mängd in i reaktorn, där reak
tionen sker under avgivande av värme. 
Arbetsmediet (vatten) förångas av vär
men i ångslingorna, leds för expansion i 
en turbin och vidare till en kondensor i 
torpedskalet, varefter det kondenserade 
vattnet pumpas åter till reaktorn . (Bild 
3.) 

Denna drivmedelskombination har 
två mycket fördelaktiga egenskaper. 
Den ena är ett mycket högt energiinne
håll. Den andra är den unika egenskapen 
att volymen av förbränningsprodukterna 
- en vätska - inte är större än volymen 
förbrukat bränsle . Detta medför att alla 
tillförda drivmedel kan stanna i reaktorn 
utan tryckökning eller behov av utsläpp. 

I denna torpedmaskin används således 
turbin som energiomvandlare, medan 
annars kolvmotor är vanligare till följd 
av att turbinen för god verkningsgrad 
måste ha ett högt varvtal vilket kräver 
omfattande nedväxling till ett lämpligt 
propellervarvtaL Kolvmotorerna utförs 
idag företrädesvis som axialkolvmotorer 
på grund av de fördelar det ger i fråga 
om inbyggnadsdimensioner och utbalan
sering. För den enge lska nya torpeden 
"Spearfish" avser man emellertid att an
vända turbin. Maskinen ser ut att kom
ma att arbete med öppet system. Bräns
let anges vara en modifierad "Otto 
Fuel" med mindre andel vattenlösliga 
avgasprodukter. 

Ovan har beskrivits några elektriska 
och några termiska torpedmaskinerier. 
Valet mellan dessa är inte entydligt utan 
beror på vilka krav man ställer på ett 
specifikt torpedprojekt. Fördelen med 
de termiska maskinerna är att de kan ges 
ett mycket högt energiinnehåll att utnytt
jas för lång distans under hög fart . De 
blir emellertid relativt komplicerade , vii-
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Bild 3. Litium-svavelhexafluoridmaskineri 

ket ger utslag i kostnader för såväl ut
veckling, tillverkning som underhåll. 
Fördelen med de elektriska maskinerna 
är den enkla uppbyggnaden, enkel 
funktionskontroll , där endast elektriska 
signaler erfordras för kontroll av samtli
ga funktioner i torpeden med goda möj
ligheter till autotest, samt litet under
hållsbehov. Till de större nackdelarna 
kan dock räknas de höga batterikost
naderna och begränsade fart/distans
prestanda. 

Buller 
Inför valet av maskintyp kan man lätt 
frestas till att tro att det elektriska maski
neriet ger mindre buller än det termiska . 
Detta är dock en sanning med modifika
tion . Visst bullrar det termiska maskine-
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riet mer än det elektriska , men vid högre 
farter överväger ändå det hydrodyna
miska bullret, som alstras vid torpedens 
framfart genom vattnet. Maskintypen är 
därför inte utslagsgivande i det högre 
fartområdet. Omslagspunkten har be
räknats ligga vid ca 35 knop , vilket också 
visat sig vara en fartgräns för elektriska 
torpeder . 

Bullerfrågan ägnas idag stor omsorg. 
Avgörande faktorer är torpedkroppens 
utformning , maskininbyggnad samt 
stjärtstycke och propellrar. För propel
lerkonstruktionen finns idag beräknings
program , men full visshet om propell
rarnas egenskaper kan inte nås utan 
praktiska prov. Då både prov och prov
propellrar är dyra, är det angeläget att 
träffa rätt med så få generationer prov
propellrar som möjligt. 
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Motroterande propellrar eller enkel 
propeller i dysa med ledskenor för att 
upphäva propellermomentet, s k 
"pump-jet" är en fråga som diskuteras , 
men valet är inte entydigt. En fördel 
med dysan är att den också skyddar pro
pellern t ex vid torpedfällning från heli
kopter. 

Ett sätt att minska propellrarnas s k 
fläktbuller , dvs det buller som uppstår 
när propellerbladen möter varandra och 
stjärtstycksvingarna, är att utföra dem 
som "scewed propellers". (Bild 4.) De 
praktiska svårigheterna är dock uppen
bara . 

Styrning 
Torpedens styrning kan delas upp i vad 
jag vill kalla inre styrning och yttre styr
ning. Den inre styrningen har till uppgift 

att hålla torpeden i stabil bana i sid- och 
djupled . På den inre styrningen överlag
ras den yttre i form av program- , målsö
kar- och kommandostyrning. 

Den inre styrningen, som erfordrades 
redan för den enkla rakskottstorpeden , 
har genomgått en förfining genom åren . 
Torpedgyroskopet har genom urmakar
precision nått en fulländning parallell 
med det mekaniska urverket. Liksom i 
fråga om urverket har dock även gyro
skopet fått efterföljare, som bygger på 
helt ny teknik . I lasergyroskopet ger sig 
en vinkelhastighet tillkänna genom in
terferens mellan två "motroterande" la
serstrålar. Denna interferens kan mätas 
och användas för styrning. Precisionen 
är överlägsen det mekaniska gyrosko
pets och saknar dettas störande faktor 
som mekaniska glapp och smörjning. En 

Bild 4. Dubbelroterande "scewed propellers" för torped 
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variant med fiberoptik ser lovande ut för 
torpedbruk , även med ekonomiska 
mått. 

För torpedens djupstyrning har den 
lutningskännande pendeln - hur genial 
den ändå varit - vållat problem, då den 
också påverkas av torpedens accelera
tion. 

Många försök har gjorts för att undan
röja detta problem. En mycket lyckad 
lösning har nyligen införts på den svens
ka torpeden 613. Till den inre styrningen 
räknas även de olika former av kräng
ningsstabilisering som införs, mycket 
som ett krav för målsökarstyrningen. 

Den yttre styrningens komponenter , 
program-, målsökar- och kommando
styrning, utvecklades var för sig och in
fördes på skilda torpeder , medan de idag 
används i kombination på en och samma 
torped . 

Med de nya möjligheter , som erhållits 
framför allt genom utvecklingen inom 
elektronikområdet , har en omfattande 
vidareutveckling av dessa system skett. 
Programstyrningen omfattar inte längre 
endast sinnrika girprogram utan används 
för reglering av de flesta funktionerna i 
torpeden. Målsökaren har utvecklats till 
att möjliggöra en bättre analys av det 
mål torpeden har framför sig, bl a för 
målidentifiering och bortsortering av 
falska mål. Problemen med aktiv mål
sökning i grunda vatten ser ut att gå mot 
en lösning. Kommandostyrningen , som 
endast förekommer som trådstyrning , 
har utvecklats till en dubbelriktad kom
munikation mellan vapenbärare och tor
ped . Här ser fiberoptiken ut att ytterli
gare kunna öka informationsmöjlig
heterna. 

Men även om utvecklingen av dessa 
skilda system betytt mycket , har det vi
sat sig att de i kombination kan ge avse
värda vinster. Så kan t ex målsökarens 

analys av målet stöttas genom kommuni
kation med eldledningsdatorn samtidigt 
som operatören ombord hela tiden har 
möjlighet att ingripa . Programstyrning
en kan hela tiden under torpedens an
lopp dateras upp med ny målinforma
tion , så att torpeden kan genomföra ett 
meningsfullit styrprogram, om kom
munikationen skulle avbrytas. 

På detta sätt byggs ett system upp , där 
torpedens sensor: målsökaren , knyts 
ihop med vapenbärarens sensorer: radar , 
hydrofon , periskop m fl . Insatsen kan 
härigenom styras med ledning av in
formation från den eller de sensorer, 
som för ögonblicket är mest fördelaktig 
mot bakgrund av sådana faktorer som 
räckvidder , störmiljö och röjningsrisker. 

Detta betyder att ett torpedsystem 
idag icke innehåller endast torpeder och 
utskjutningsanordningar utan sträcker 
sig långt in i andra berörda funktioner i 
vapen bäraren. 

Det har sagts att torpedens nackdel i 
förhållande till luftroboten är den långa 
transporttiden fram till målområdet. 
Denna nackdel kan vändas till en fördel. 
Med de ovan beskrivna möjligheterna 
att utnyttja vapensystemets olika funk
tioner i en fördelaktiga växelverkan ger 
denna tid operatören en chans att fort
farande ingå i systemet, dvs en balans 
har skapats i systemet människa - mas
kin. 

I detta sammanhang framstår tråd
styrningen som ett av de stora tekniska 
genombrotten inom torpedstyrningen. 
Jämfört med "launch and torget-princi
pen" ger kommunikationen möjlighet 
att följa upp läget under hela skottet , 
sortera bort störkällor som motmedel 
m m, anpassa torpedparametrar som 
kurs, fart, djup, målsökarinställningar 
m m till aktuella värden avseende målet 
samt utföra förnyade attacker efter ev 
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bom. Listan kan göras längre. Det före
faller märkligt att bland alla lätta torpe
der i världen , befintliga och under pro
jektering, ingen utom den svenska torpe
den typ 42 tar vara på denna möjlighet. 
(Bild 5.) 

Verkansdelen 
Till sist något om torpedens verkansdeL 
Laddningsvikten brukar allmänt uppgå 
till ca 20 % av torpedens totalvikt, dvs 
ca 300 kg för tunga torpeder och ca 50 kg 
för lätta. I och med att stora, välbepans
rade stridsfartyg ej längre är lika aktuella 
torpedmål , borde laddningsvikten kunna 
minskas , och effekten i stället utnyttjas 
för avståndsverkan, som har möjliggjorts 
genom olika typer av zonrör. Mot ytmål 
eftersträvas företrädesvis minverkan ge
nom detonation under målet. Torpeden 

framförs därför på djup några meter un
der målet, vilket också är fördelaktigt 
för målsökaren, som har sämre drifts
betingelser nära ytan. Vid denna typ av 
verkan eftersträvas högt energiinnehåll i 
tryckvågen vilket åstadskammes genom 
hög förbränningstemperatur och lång 
varaktighet. Utveckling för att få ökad 
verkan per kg laddning pågår och stora 
vinster är fortfarande att hämta . 

En koncentration av verkan i en viss 
riktning genom riktad spräng- eller 
tryckverkan är ett sätt att få ökat ut
byte. Frågan är särskilt aktuell när det 
gäller insats med lätta ubåtsjakttorpeder 
mot ubåtar med dubbelskrov. Svårig
heten är att bestämma den önskade ver
kansriktningen, då torpedens träffat
tityd kan variera inom vida gränser. Nå
gon tilllämpning är ej känd för någon nu 

Bild 5. Trådstyrd helikopterubåtsjakttorped 
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operativ torped. Ett exempel på lösning 
framgår av ett amerikanskt patent, där 
man med ett flertal zonrör avkänner 
riktningen till målet och utlöser ladd
ningen i denna riktning. 

Livstidskostnader 
I det föregående har berörts olika ut
vecklingsparametrar för torpeder, varvid 
samtliga gällt torpedens prestanda. 

En fråga som blir alltmer aktuell att 
påverka redan i samband med utveck
lingen är materielens livstidskostnader. 
För en torped är de största posterna i 
denna kostnad följande: 

Kostnad för projektering 
Kostnad för tillverkning 
Kostnad för underhåll 
Kostnad för beredskapshållning 
Ytterligare poster kan läggas till, bl a 

kostnader för övnings- och provskott. 
Det går givetvis inte att bara minime

ra alla dessa kostnader oberoende av 

varandra. I ökad instas under projek
teringen kan t ex ge utbyte i form av läg
re tillverknings- eller underhållskost
nader. Kosthaderna för beredskapshåll
ning, som kanske hittills inte beaktats 
tillräckligt , är f n under särskild pene
trering inom svenska marinen. Man fin
ner härvid att en högre beredskap an
tingen kräver att materielen måste ligga 
i en högre klargöringsgrad, vilket ökar 
underhållskostnaden, eller kan ligga i en 
lägre klargörin~gsgrad, vilket ökar perso
nalkostnaden genom krav på en högre 
personalberedskap. Detta gäller nu be
fintlig materiel, som framtagits antingen 
utan att kraven på beredskap framhållits 
eller att man här som inom många andra 
områden snålat på initialkostnaderna 
och blundat för livstidskostnaderna. 
Man får hoppas att dagens medvetande 
om dessa problem skall öka möjligheter
na att ta fram materiel som bättre upp
fyller även sådana krav. 
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BOFORS 

Marinvapen 
Bofors har lång tradition som tillverkare 
av luftvärnssystem och annan beväpning 
för marina enheter. 
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kom
bination med nya ammunitionstyper och 
laddningssystem utvecklats till högeffek
tiva allroundpjäser för både luft- och sjö
mål. 
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l Bofors marinprogram ingår även vapen
system för ubåtsjakt, lys-och remsraket
er och sjöminor. 

Li:i:J BOFORS 
t.:::ll] FÖRSVARSMATERIEL 

Box 500, 691 BO BOFORS Te lefon 0586-81 O 00 
Telex 73210 bolors s 

Ledamoten 
GUSTAF VON HOFSTEN 

Gustaf von Hofsten är överstelöjtnant vid in
ten.dentkåren och f d marinintendent. Han 
har bl a varit stabsintendent vid kustflottan 
och tjänstgör nu vid försvarsstabens kvar
termästaravdelning. von Hofsten belönades 
1975 av Kungl Örlogsmannasällskapet för ett 
arbete om "Operation Herkules" (planen på 
tysk-italiensk invasion av Malta). 

Falklandskriget - ett logistiskt konststycke 

Få krig i en så avlägsen del av världen 
har väl under senare år blivit föremål för 
så mycket intresse som Falklandskriget. 
Av förklarliga skäl har dock det primära 
intresset riktats mot beskrivningar och 
utvärderingar av den strategiska, opera
tiva och taktiska händelseutvecklingen. 
Många slutsatser har redan dragits och 
bl a redovisats i fackpressen , men ut
värderingen kommer säkerligen att sys
selsätta strateger, taktiker och tekniker 
ännu under lång tid framöver. 

Även om det är svårt att avgöra om 
den brittiska operationen kommer att le
da till en slutlig politisk seger, är det 
obestridligt så att kriget , trots svåra 
brittiska fartygsförluster, blev en full
ständig militär seger. Det torde också 
stå helt klart att denna seger inte hade 
varit möjlig om inte de enorma under
hållsproblemen hade kunnat bemästras. 
På få andra militära operationer i världs
historien kan väl den amerikanska gene
ralen Mae Grunders ord passa så väl in 
som på just Falklandskriget: "En bra un
derhållstjänst kan i sig själv inte vinna 
kriget, men en dålig underhållstjänst kan 
ensam förlora det" . 

Uppgifterna om hur britterna på bara 
några få dagar lyckades utrusta en ex
peditionsstyrka med totalt ca 28.000 
man och över 100 fartyg och understödja 

de stridande förbanden 13 000 km från 
hemmabaserna har endast sporadiskt 
släppts ut i fackpressen. Mot bakgrund 
av det knapphändiga underlaget skall jag 
här begränsa mig till att sammanfatta 
det som hittills är känt om den brittiska 
underhållstjänsten (med undantag för 
sjukvårdstjänsten) samt försöka dra någ
ra allmänna slutsatser. 

Expeditionsstyrkans 
upprättande 
När den argentinska invasionen var ett 
faktum den 2 april 1982 torde få om ens 
några konkreta brittiska förberedelser 
varit vidtagna för att sända en expedi
tionsstyrka av den omfattning som nu 
blev fallet till Sydatlanten. Kvar står fak
tum att tre dagar senare avseglade hu
vuddelen av den styrka, som slutligen 
kom att bestå av över 40 örlogsfartyg, 
tillsammans med en av de längst ut
dragna kedjorna av trängfartyg i krigs
historien. Förutom över 30 enheter ur 
Royal Fleet Auxiliary (RFA) och Royal 
Maritime Auxiliary (RMA) ingick 54 
handelsfartyg chartrade från 33 olika re
derier, däribland några svenska. 

Mobilisering och konvertering av den 
brittiska handels- och fiskeflottans far
tyg torde utgöra en viktig del i NATO:s 
planläggning och måste vara mycket 
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noggrannt förberedd i det brittiska ami
ralitetet. Detta torde vara en av för
klaringarna till att britterna under så ex
tremt kort tid kunde mönstra in och ut
föra konverteringsarbeten på ett så stort 
antal handelsfartyg. 

Arbetet leddes av Ship Department 
och de nödvändiga omkonstruktionerna 
genomfördes vid H M Dockyard. Man 
arbetade i skift dygnet runt under stän
diga konsultationer mellan rederiägare , 
handelsdepartement och Lloyds Regis
ter of Shipping. I alla instanser fanns en 
mycket hög respons. Tiden från det att 
fartygen chartrats tills de dockades för 
konvertering var i flera fall mindre än 24 
timmar. Det stora antalet sysslolösa far
tyg i de brittiska hamnarna spelade här
vid amiralitetet i händerna. Ägare ställ
de villigt sina fartyg till förfogande mot 
bättre villkor än den civila marknaden 
kunde erbjuda. 
Bland de genomförda konverteringsar
betena kan nämnas montering/instal
lation av 
- helikopterplattformar (19 fartyg) 
- luftvärnspjäser 
- extra vattentäta skott 
- extra elgeneratorer 
- extra färskvatten- och drivmedels-

tankar 
- utrustning för att kunna bunkras till 

sjöss 
- utrustning på 16 tankfartyg för att 

kunna bunkra andra fartyg till sjöss 

Det var med andra ord omfattande ar
beten som utfördes på utomordentligt 
kort tid . Förutsättningen för att lyckas 
var 'att arbetet bedrevs dag och natt , lör
dag som söndag (invasion,sdagen den 2 
april var till råga på allt en fredag) och 
med hjälp av många frivilliga arbets
insatser. Troligt är också att den höga 
brittiska arbetslösheten underlättade 
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möjligheterna att omgående få fram erf
orderlig arbetskraft. 

Ship Department svarade också för att 
utrusta de örlogsfartyg som skulle ingå i 
expeditionsstyrkan. Flera enheter fick 
tas ut ur materielberedskap. Rustade 
fartyg på varvsöversyn fick arbetena 
snabbt avslutade. Mer än 300 företag 
över hela England deltog i dessa arbe
ten . 

Utöver fartygens iståndsättande skulle 
också förråd och utrustning komplet
teras. Flygplan, helikoptrar, vapen, am
munition , drivmedel , livsmedel, sjuk
vårdsmateriel och övriga förnödenheter , 
allt måste fås fram inom loppet av något 
dygn. Den stora tidspressen medförde 
att man tvingades göra avkall på en tak
tisk lastning. Det viktigaste var att över
huvudtaget få förnödenheterna ombord. 
Viss omstuvning av förråd mellan tran
sportfartygen gjordes till sjöss med hjälp 
av helikoptrar. 

Framför expeditionsstyrkan låg 21 
dygns förflyttning till operationsområ
det . Vid framkomsten till den proklame
rade krigszonen måste styrkan direkt 
kunna sättas in i strid utan resurskomp
lettering. De för landstigning avsedda 
förbanden måste med kort varsel kunna 
landstiga på öppen kust och mot en för
beredd och till antalet sannolikt överläg
sen motståndare . Efter en landstigning 
skulle anfallsförbanden för sitt underhåll 
vara helt beroende av sjöburet under
stöd, där medförda helikoptrar dock 
skulle svara för viktigare underhålls
transporter. Avståndet till närmaste bas
område (Ascension) var över 6000 km. 

Detta var några av de planeringsförut
sättningar som den brittiska underhålls
ledningen ställdes inför. Härtill kom osä
kerheten om operationens varaktighet. 
Inte bara väderförhållandena i farvatt-

nen kring Falklandsöarna, utan även 
svårigheterna att under längre tid hålla 
underhållslinjerna obrutna över de enor
ma avstånden, måste ha utgjort en källa 
till stark oro hos de underhållsansvariga 
cheferna. 

Trots alla till synes oöverkomliga svå
righeter kunde huvuddelen av expedi
tionsstyrkan avsegla den 5 april, utrus
tad för strid och med över 80 % av alla 
väsentliga förnödenheter ombord. Bara 
de chartrade fartygen medförde över 
100 000 ton förråd , 95 flygplan och 9 000 
fullt stridsutrustade soldater. 

Ä ven efter avseglingen från England 
genomfördes viss förrådskomplettering 

Tabell 

från luften. Från Herculesflygplan fäll
des sålunda i flera omgångar last i havet 
som sedan plockades upp av helikoptrar. 

En sammanställning av det under
hållstonnage på över en miljon ton dw 
som deltog i operationerna framgår av 
tabell nedan . 

Konsten att behärska under
hållslinjer på över 13 000 km 
(Se karta sidan 147) 

Den lilla brittiska ön Ascension i Sydat
lanten kom att spela en avgörande roll 
för möjligheterna att säkerställa under
hållet för den brittiska expeditions-

Totalt antal deltagande fartyg ur RFA och RMA samt handels- och fiskeflottan fram 
till krigsslutet. 

Royal Fleet Auxiliary och Royal Maritime Auxiliary 
Fleet tankers 3 
Support tankers 5 
Fleet replenishment ships 4 
Helicopter support ship l 
Logistic Landing ship 6 
Stores support ship l 
Ocean going tug l 
Salvage and boom vessel l 
Survey ships 4 
Övriga 5 

33 

Handels- och fiskeflottan Exempel på användning 
Passagerarfartyg 3 Trupp, lasarett, krigsfångar 
Tankfartyg 16 Bränsle , vatten, underhåll 
Roro-fartyg 8 Trupp, underhåll , krigsfångar 
Containerfartyg l Flygplan, ammunition, underhåll 
Passagerar/lastfartyg 10 Underhåll 
Off-shore-underhållsfartyg 4 Verkstadsfartyg 
Bogserbåtar 3 Räddningstjänst 
Övriga 9 Minsvepning m m 
Anm: Något varierande uppgifter om antalet deltagande fartyg föreligger. 
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styrkan. Ön, som inte är större än drygt 
halva Fårö vid norra Gotland, kom att 
utnyttjas som en framskjuten underhålls
bas- 7 300 km från England men "end
ast" 6 000 km från operationsområdet. 
Kontinuerlig tillförsel av underhåll från 
hemlandet skedde såväl genom luften 
som sjövägen. "The Royal Transport" 
upprättade en transportledningsorga
nisation på ön som sedan svarade för om
lastning och vidaretransport med fartyg 
och flyg av den till synes ändlösa floden 
av främst personal , ammunition, livsme
del och reservdelar. 

Målet för de flesta underhållsfartygen 
var den skyddade hamnen i Grytviken på 
Sydgeorgien, vilken låg utanför det ar
gentinska flygvapnets räckvidd. Här 
byggdes en underhållsbas upp för de 
fortsatta operationerna efter det att 
Sydgeorgien återerövrats den 25 april. 

Från flygfältet på Ascension, som nor
malt endast har ett tiotal starter och 
landningar per år, startade och landade 
enligt visssa uppgifter som mest 350-400 
flygplan per dygn! Förutom transport
flygplan ur RAF utnyttjades förhyrda 
Boeing- och Belfastflygplan. Mellan
landningar för tankning och besättnings
byten genomfördes i Senegal och Gam
bia. Transportflyget transporterade un
der mer än 17 000 flygtimmar 5 800 man 
och nästan 8 000 ton förnödenheter. 

För att tillgodose expeditionsstyrkans 
behov av ca 6 000 m3 drivmedel per 
dygn , bunkrades fartygen till sjöss av 
RF A tankfartyg. Dessa kompletterade i 
sin tur från de chartrade tankfartygen, 
vilka bunkrade vid kommersiella driv
medelsupplag i Sierra Leone, Lagos och 
Nigeria. 

Expeditionsstyrkans försörjning med 
livsmedel kan synas ha varit ett förhål 
landevis trivialt problem . Att konti-
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nuerligt tillföra ca 600 ton livsmedel i 
veckan till ofantliga vattenvidder , måste 
dock ställa ytterst stora krav på förutse
ende och flexibilitet i planläggningen. 

Sammanfattningsvis måste man kons
tatera, att britterna med beundransvärd 
beslutsamhet och skicklighet på den ex
tremt korta tid som stod till buds, lyc
kades bygga upp en obruten underhålls
linje på över 13 000 km . Det finns dock 
anledning att komma ihåg, att detta 
möjliggjordes av att motståndaren inte 
hade resurser att störa underhållsvägar
na mer än i direkt anslutning till krigs
zonen. 

Landstigning och konsoli
dering av brohuvudet 
Den brittiska landstigningen skedde i 
gryningen den 21 maj i San Carlos-buk
ten på fyra landstigningsstränder (se kar
ta sid 149). Landstigningsfarkosterna 
kunde gå rakt in mot stränderna och 
ostörda snabbt urlasta trupp och mate
riel. 

I Ajax Bay upprättades en huvudbas 
för underhållstjänst (Base Support Area) 
av Commando Logistic Regiment ur 3. 
marinkårbrigaden. Stora förråd av am
munition, drivmedel och livsmedel kun
de relativt ostört byggas upp med hjälp 
av landstigningsbåtar, " mexifloats" och 
helikoptrar med hängande last. Redan 
på kvällen dagen D hade en underhålls
säkerhet för fyra dygn byggts upp för de 
4.500 landstigna marinkårsoldaterna . 

I likhet med vad krigshistorien så ofta 
lärt oss, kom utgången av själva land
stigningsoperationen och dygnen när
mast därefter att starkt påverka stridens 
fortsatta utveckling. Under nästan två 
dygn efter landstigningen uteblev de ar
gentinska motanfallen. Britterna fick 
därmed en ovärderlig frist, varigenom 

. .,~ 
~alklands - 'Sydgeorgien 
· .- öarna 

Bild l. De brittiska underhållslinjerna - distanskarta . 
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den tyngre utrustning och det ytterligare 
underhåll som var en förutsättning för en 
utbrytning ur brohuvudet, kunde tas 
iland. 

Först under den 24 och 25 maj , då det 
argentinska flyget med gott resultat sat
te in kraftiga flyganfall, måste den fort
satta uppladdningen av brohuvudet av
brytas. De argentinska motanfallen kun
de dock inte längre äventyra operatio
nen eftersom 3. marinkårbrigaden i sin 
helhet kommit iland och ostört byggt 
upp en betryggande underhållssäkerheL 
Vissa uppgifter talar om att 12 000 ton 
förnödenheter förts iland, vilket motsva
rade behovet för fyra veckors strid. 

Utbrytnin~en ur brohuvudet 
och slutstnden 
Vid utbrytningen ur brohuvudet den 26 
maj var förutsättningarna från under
hållssynpunkt sålunda gynnsamma. Un
derhållsregementets huvuduppgift kom 
att bli att understödja 3. marinkårbriga
dens och 5. infanteribrigadens anfall dels 
mot Goose Green och Darwin, dels mot 
Port Stanley. 

Uppgiften löstes genom att det från 
huvudoperationsbasen vid Ajax Bay 
byggdes upp ett främre underhållsområ
de (Forward Brigade Maintenance Area) 
i vardera av de två huvudoperations
riktningarna. Härifrån underhölls för
banden, totalt ca 10.000 man , via upp
rättade Distribution Points. 

Det stora problemet visade sig vara 
att få fram underhållet från de upprät
tade baserna till de framryckande för
banden. Genom det ofta väglösa och 
oländiga landskapet, där myrmarker och 
träskområden avlöstes av blockrik och 
av vattendrag genombruten terräng, 
tvingades soldaterna att förutom sin per
sonliga packning på ca 55 kg, i stor ut-
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sträckning även bära fram tyngre ut
rustning och t ex ammunition till under
stödsvapnen. De fåtaliga helikoptrarna, 
kunde inte längre disponeras i samma 
utsträckning som tidigare. situationen 
blev inte bättre av att ett stort antal 
tunga helikoptrar, avsedda för just un
derhållstransporter , följde med i djupet 
den 25 maj då Ro-Ro-fartyget Atlantic 
Conveyor sänktes av en exocetrobot. 

Trots bristen på transportmedel , trots 
svårigheterna att få skydd för personal 
och förnödenheter och trots de vidriga 
väderleksförhållandena, lyckades man 
med smärre undantag hålla underhålls
keidan i gång. Dagen innan argentinarna 
kapitulerade vid Goose Green, utsattes 
dock underhållsbasen vid Ajax Bay för 
häftiga flyganfall. Under 12 kritiska tim
mar upphörde all distribution av under
håll till de framryckande förbanden . Det 
var ytterst nära att den ammunitions
brist som härigenom uppstod, kom att 
äventyra det avgörande anfall vilket led
de till argentinarnas kapitulation vid 
Goose Green och Darwin den 28 maj. 

Erfarenheterna från slutstriderna vid 
Goose Green och Darwin bidrog till att 
chefen för landstigningsstyrkan, general
major Jeremy Moore, beslöt att bygga 
upp en omfattande underhållssäkerhet i 
direkt anslutning till de stridande för
banden innan han beordrade igångsät
tande av anfallet mot Port Stanley. 

Trots förlusten av landstigningsfarty
gen Sir Galahad och Sir Tristram den 8 
juni då heiikoptrar, stridsvagnar , am
munition och drivmedel förlorades, kun
de uppladdningen genomföras i sådant 
tempo, att det slutliga anfallet mot hu
vudstaden kunde påbörjas den 11 juni. 
En helt avgörande roll spelades därvid 
av helikopterförbanden. Dessa kom att 
bli gränssättande för artilleriets utnytt-
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jande både i vad avser artilleripjäsernas 
gruppering och tillförseln av ammuni
tion. 

Den omfattande uppladdningen till 
trots, var bristen på ammunition påfal
lande när argentinarna kapitulerade den 
14 juni. Hade den argentinska befälhava
ren i Port Stanely känt till bristen på am
munition vid de brittiska batteriplatser
na i krigets slutskede, är det inte otänk
bart att kriget hade fått ett längre för
lopp. 

Några slutsatser 
Som alltid när man analyserar krigshis
torien, måste man vara försiktig med att 
dra alltför långtgående slutsatser med 
bäring på svenska förhållanden . Detta 
gäller naturligtvis särskilt när underlaget 
är bristfälligt. Falklandskriget genom
fördes dock under betingelser som i flera 
avseenden liknar våra svenska förhål
landen t ex: 
- landstigning på öppen kust 
- svårframkomlig terräng 
- besvärliga väderförhållanden 
- motståndarens behov av sjöburet un-

derhåll. 
Mot denna bakgrund kan det vara in

tressant att peka på några omständig
heter, som kan utgöra tankeställare för 
vår egen försvarsplanering och som i vid 
bemärkelse berör underhållstjänsten: 
- Falklandskrisen är ett exempel på 

hur ett enat folk på mycket kort tid 
och i "djupaste fred" kan åstadkom
ma oanade resultat för att höja lan
dets krigsberedskap . En av förkla
ringarna till detta är att beslutsam
het, handlingskraft och improvisation 
förmådde lossa de byråkratiska och 
ekonomiska bromsklossarna. För
hoppningsvis hade britterna också en 
sådan författningsmässig beredskap 
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att de demokratiska principerna trots 
detta inte sattes ur spel. 
Betydelsen av att snabbt kunna ut
nyttja samhällets civila resurser kom 
tydligt till uttryck. Detta tyder på en 
långt driven planering i fred och en 
hög administrativ beredskap. 

- Britternas ohotade underhållslinjer 
ända fram till den proklamerade 
krigszonen torde varit en starkt bi
dragande orsak till att underhållspro
blemen kunde bemästras. 

- Det faktum att de argentinska mot
anfallen inte sattes in förrän nästan 
två dygn efter landstigningens inled
ning , medförde att en omfattande 
underhållssäkerhet ostört kunde byg
gas upp i brohuvudet. Detta bör i hög 
grad ha medverkat till den förhål
landevis snabba brittiska framryck
ningen. 

- När de argentinska flyganfallen väl 
sattes in, riktades de i stor utsträck
ning mot skyddsstyrkans fartyg. Ha
de en kraftsamling i stället skett till 
landstignings- och underhållsfarty
gen, är det inte osannolikt att under
hållsproblemen blivit så stora att den 
brittiska anfallskraften , åtminstone 
temporärt hade brutits . 

- Helikoptrarna kom att spela en av
görande roll för britternas möjlig
heter att få fram underhållet till de 
stridande förbanden . Utan helikop
terburet underhåll torde såväl utbryt
ningen ur brohuvudet som det slut
liga anfallet mot Port Stanley avse
värt ha försen ats. Bristen på helikop
trar kom dock att medföra svåra av
vägningar hur de disponibla helikop
trarna bäst skulle utnyttjas. Det är 
värt att i detta sammanhang även 
uppmärksamma de nästan osannolika 
uppgifterna om en mer än 90%-ig 

operativ tillgänglighet på helikoptrar 
och flygplan. 
Förbrukningen av artilleri-, robot
och handvapenammunition kom att 
bli betydligt högre än väntat. Detta 
bidrog till att viss ammunitionsbrist 
uppstod under några kritiska skeden 
av kriget. 

Avslutningsvis kan man inte undgå att 
känna beundran för det sätt på vi lket 
britterna genomförde Falklandskriget. 

Detta gäller inte minst förmågan att un
der så extremt kort tid skapa, utrusta 
och underhålla den stora expeditions
styrka, som under flera månaders tid, 
13 000 km från hemmabaserna och mot 
höga odds , så framgångsrikt skulle kom
ma att lösa sin uppgift. 

Enligt mitt förmenande var detta var
ken mer eller mindre än - ett logistiskt 
konststycke. 

s~.~ 
mkt• bal r1ne Bo>2001,26102LANDSKRONA a 19 0 ag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning Navigering 
Serietillverkning Lokalisering 

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

för lys- och remsraketer 

Kommunikation 
Ordergivning- utlösningar 

151 



Saab-Scania 
krymper världen. 

Saab-Scania utvecklar, tillverkar och mark
nadsför högteknologiska produkter inom 
transport- och kommunikationsområdet 
Produkter som vänder sig till marknadens 
mest expansiva segment: lastbilar för tunga 
transporter, personbilar med höga prestan
da och civ ila flygplan för regionaltrafik. 
Med detta produktprogram är vi unika. Yt
terst få företag i världen , om ens något an
nat, har den bredden. Vi hjälper till att 
krympa världen - både på vägarna , i luf
ten och i rymden. 

L.eaders in specialised transport technology. 

Ledamoten 
JACK WIBRING 

lack Wibring är överstelöjtnant vid kustartil
leriet. Han är teknisk officer och har bl a varit 
sektionschef vid försvarets materielverk och 
chef för kustartilleriets radarskola. Sedan den 
l juli i år är han chef för materielenheten vid 
BK/Fo 15. 

Sjömålsrobotar och motmedel mot dessa 
Nuläge och utvecklingstendenser 

Årsberättelse inom vetenskapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik , Torpedteknik, 
Minteknik" för år 1982. 

Konflikten om Falklandsöarna har under det gångna året mer än något annat varit 
föremål för massmedias intresse . Särskilt sänkningen av den brittiska jagaren Shef
field med en fransktillverkad EXOCET-robot har visat på moderna sjömålsrobotars 
effektivitet och på övervattensfartygens sårbarhet. 

Det är därför naturligt att i årsberättelsen för 1982 i vetenskapsgrenen Vapentek
nik behandla sjömålsrobotarna och möjligheterna att försvara sig eller skydda sig mot 
dem. 

Jag har enbart använt öppna källor och uppgifterna om de olika robotsystemen är 
därför i vissa fall knapphändiga . 

Sjömålsrobotar i operativt bruk eller under produktion 
Med sjömålsrobotar avses här robotar som är avsedda främst mot sjömål och som av
fyras från annat fartyg (sjörobot) , från flygplan eller helikopter (attackrobot) eller 
från land (kustrobot). 

S k strategiska robotar, d v s robotar med extremt lång räckvidd och ofta försedda 
med kärnladdning behandlas ej av det enkla skälet att våra fartyg knappast är av den 
typen att de - annat än av misstag - kan bli mål för dessa robotar. 

SSSR 

SS-N-2 STYX 

Längd 
6,25 m 

Dia m 
0,75 m 

startvikt 
2300 kg 

stridsdel 
400 kg 

Hastighet 
M0 ,9 

Räckvidd 
40 km 

Målsökare 
Aktiv 
radarliR 

Redan i början av 1960-talet hade sjörobotar införlivats i den sovjetiska vapenarsena
len. Sänkningen av den israeliska jagaren Eilath med en sovjetisktillverkad STYX-ro
bot avfyrad från en egyptisk robotbåt under sexdagarskriget 1967 öppnade västvärl
dens ögon för det stora försprång östsidan hade inom sjörobotområdet. Vid denna 
tidpunkt var det faktiskt bara det neutrala Sverige som hade en sjörobot (RB 08) som 
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kunde mäta sig med STYX. SS-N-2 STYX är den sjörobot som fortfarande är mest 
spridd inom östblocket och bland dess allierade. 1965 kom en variant SS-N-2B med 
bl a infällbara vingar och ungefär 1975 kom en tredje variant SS-N-2C med större 
stridsdel (450 kg) och fördubblad räckvidd (80 km). 

SS-N-3 SHADDOCK 

Längd 
12,8 m 

Dia m 
1,0 m 

startvikt 
4500 kg 

stridsdel 
1000 kg/ 
350KT 

~~:n_ Q 
'--.:::::::::::o::::----_-----;-1 

Hastighet 
M1 ,2 

Räckvidd 
450 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar/I R 

SHADDOCK är den största av de sovjetiska taktiska sjörobotarna, dubbelt så lång 
och dubbelt så tung som STYX. Flera varianter förekommer: SS-N-3A på ub.åtar av 
E/L!-, J- och W-klass, SS-N-3B på kryssare av Kynda- och Kresta-klass . Aven en 
tredje variant SS-N-3C förekommer och antas vara en strategisk robot med trög
hetsnavigering och 800 KT kärnladdning. 

SS-N-7 

Längd Diam startvikt stridsdel 
500 kg/ 
200KT 

Hastighet 
M0,9 

Räckvidd 
50 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

Föga är känt om SS-N-7 men den är av intresse eftersom den avfyras från ubåt i u-lä
ge . Roboten förekommer på atomubåtar av C /-klass. Robotens räckvidd är kort 
mätt med sovjetiskt mått , men svarar väl mot ubåtens egna möjligheter att lokalisera 
och identifiera ett fientligt mål. 

SS-N-9 SIREN 

Län.gd 
9,5 m 

Dia m 
0,8 m 

Startvikt 
3200 kg 

stridsdel Hastighet 
M0,95 

Räckvidd 
275 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

SIREN har förekommit på robotbåtar av Nanutjka-klass sedan dessa första gången 
uppenbarade sig 1969. Roboten antas vidare förekomma på de moderna robotbåtar-
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na av Sarantjka- och Tarantut-klass och har även observerats på de nya kryssarna 
Sovremennyj och Udaloj. 

SS-N-12 SANDBOX 

Längd Di am startvikt Stridsdel Hastighet 
konv/kärn M2+ 

Räckvidd 
450 km 

Målsökare 

SS-N-12 antas vara ersättare för den nu något föråldrade SHADDOCK och före
kommer på hangarfartyg av Kiev-klass och på kryssare av Kresta //l-klass. 

SS-N-19 

Längd Dia m startvikt Stridsdel Hastighet 
konv/kärn M2 ,5 

Räckvidd 
500 km 

Målsökare 

Föga är känt om denna nya robot som förekommer på den nya kryssaren Kirov. En 
nyhet är dock vertikalstartsystemet. 20 robotar är lagrade i vertikala robotbehållare 
under fördäck och avfyras direkt ur behållarna. För att kunna utnyttja den stora 
räckvidden antas ett system med målinmätning från flygplan eller satellit och styr
kommando via datalänk från skjutande fartyg till robot samt någon form av målsök
ning i slutfasen. 

Även ubåtar av O-klass antas vara utrustade med SS-N-19 och samverka med Ki
rov-kryssare, varvid Kirov-kryssarnas överlägsna system för målinmätning och styr
ning utnyttjas. 

SSC-lB SEP AL 

Längd 
~10m 

Dia m 
lm 

startvikt Stridsdel Hastighet Räckvidd 
450 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

SEPAL är kustrobotvarianten av sjöroboten SS-N-3B SHADDOCK. Rörliga kust
robotbataljoner med 15-18 robotar per bataljon förekommer. 

SSC-2A SALISH 

Längd 
7m 

Dia m 
5m 

startvikt 
3000 kg 

Stridsdel Hastighet 
M0 ,9 

Räckvidd 
100 km 

Målsökare 
Semiaktiv 
radar 

SALISH är en kustrobotvariant av den numera utgångna turbojetdrivna attackro-
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boten KENNEL. Den har observerats både fordonsburen och på fast monterad av
skjutningsramp. 

SSC-2B SAMLET 

Längd 
7m 

Dia m 
5m 

startvikt 
3000 kg 

stridsdel Hastighet 
M0,9 

Räckvidd 
200 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

SAMLET är en modernare vari ant av SALISH. I likhet med SALISH har den en låg 
anflygningsbana men SAMLET antas dessutom kunna styras med radiokommando 
under anflygningen. SAMLET förekommer i både fasta och rörliga kustrobotförband 
i Sovjet, Polen, Egypten och Kuba. 

AS-2 KIPPER 

Längd 
10 m 

Dia m 
4,6 m 

startvikt Stridsdel 
kon v 

Hastighet 
M0,9+ 

Räckvidd Målsökare 
200 km radar 

Attackroboten KIPPER, som observerades första gången 1961, förekommer fort
farande som beväpning på sovjetiska marinflygets TU-16 Badger-C. 

c: c ~l 
AS-4 KITCHEN --~c<:::=====:::::±==== ; / 

Längd 
11,3 

Di am startvikt Stridsdel 
kon v 

Hastighet 
> M1 

Räckvidd 
300-

Målsökare 
Aktiv 

500 km radar 

l 

KITCHEN är en mycket avancerad vätskeraketdriven attackrobot som förekommer 
som beväpning på sovjetiska marinflygets TU-22 Blinder-B och dess efterföljare 
TU-26 Backfire med variabel vinggeometri. KITCHEN antas komma att ersättas 
med en ännu mera avancerad attackrobot med fartprestanda uppåt M3,5 och en 
räckvidd av 800 km. 
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AS-5 KELT 

Längd 
8,59 m 

Dia m 
4,3 m 

startvikt stridsdel Hastighet Räckvidd 
160 km 

Målsökare 
Aktiv/ 
passiv 
radar 

KEL T är en vätskeraketdriven attackrobot som förekommer som beväpning på 
TU-16 Badger-G. 

AS-6 KINGFISH 

Längd 
10,5 m 

Dia m 
2,5 m 

startvikt Stridsdel Hastighet 
konv/kärn M3 

Räckvidd 
220 km 

Målsökare 
Aktiv/ 
passiv 
radar 

KINGFISH är en avancerad väteraketdriven supersonisk attackrobot, som anflyger 
mot målet på hög höjd och i slutfasen dyker brant mot målet. Den förekommer som 
beväpning på TU-16 Badger-C/G. 

USA 

HARPOON 

Längd 
4,57 m 

3,84 m 

Dia m 
0,34 m 

0,34 m 

startvikt 
667 kg 

522 kg 

stridsdel 
231 kg 

230 kg 

c_,_l_eJ :~ 
Hastighet Räckvidd Målsökare 
M0 ,9 90 km Aktiv radar 

(Sjörobot) 
M0,9 90 km Aktiv radar 

(Attack-
robot) 

HARPOON är i bruk i amerikanska flottan sedan 1977 som huvudvapen mot över
vattensfartyg. Sjörobotversionen (RGM-84A) förekommer som beväpning på US 
Navy's kryssare , jagare , fregatter, bärplansbåtar och ubåtar och har även exporterats 
till 17 länder. 

Attackrobotversionen (AGM-84A) finns sedan 1977 som beväpning på US Navy's 
P-3C Orion, A-6E Intruder och A-7 Corsair II. Den turbojetmotordrivna roboten 
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anflyger på mycket låg höjd (2-3m) avslutat med en stigning och brant dykning mot 
målet för att dels undgå bekämpning från målet , dels få bättre verkan av stridsdelen. 

RadarmålSökaren är av hoppfrekvenstyp, vilket ger visst störskydd. All a inbyggda 
störskyddsfunktioner styrs av en mikrodator i roboten. Vissa HARPOON-robotar 
kan event komma att förses med bildalstrande IR-målsökare (IIR). Styrsystemet 
kommer att modifieras innebärande att man överger metoden med upptagning av ro
boten i slutfasen . Roboten kommer i stället att gå på lägsta höjd ända fram till målet. 

MAVERICK 

Längd 
2,49 m 

Dia m 
0,30 m 

startvikt 
288 kg 

stridsdel 
136 kg 

Hastighet Räckvidd 
10-15 km 

Målsökare 
Imaging !R 
(liR) 

Navy MA VERICK (AGM-65F), som den marina versionen av attackroboten MA
VERICK kallas , är under utveckling och beräknas vara operativ 1984 som beväpning 
på US Navy A-7 Corsair II, A-6 Intruder och F-1 8 Hornet. 

Robotens bildalstrande IR-målsökare ger den nära nog allväderskapacitet och 
dessutom fördubblad räckvidd jämfört med TV-versionen. Roboten har vidare fått 
en betydligt kraftigare stridsdel än övriga versioner av MA VERICK för att göra den 
användbar som sjömålsrobot. Nästa version av MA VERICK torde få mm-vågsmålsö
kare, som har ännu bättre egenskaper i dåligt väder. 

HARM 

Längd 
4,16 m 

Dia m 
0,25 m 

startvikt 
354 kg 

stridsdel 
70 kg 

Hastighet 
M3 

./1 ~· ,...---·-· _ _,-L._Ij < 

---·---~,1--

Räckvidd 
18-25 km 

Målsökare 
signal
sökande 

AGM-88A HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) är en avancerad signalsökan
de robot som skall ersätta de föråldrade SHRIKE (AGM-45A) och STANDARD 
ARM (AGM-78 A-D) . HARM har fått ökad räckvidd , högre hastighet och större fre
kvenstäckning samt en avancerad signalbehandlingsutrustning. Roboten kan avsluta 
sitt anfall även om radarsändningen upphör. stridsdelen är av splittertyp och utlöses 
av ett laserzonrör. Roboten beräknas vara operativ under 1983 på US Navy's A-7E 
Corsair och F-18 Hornet. 

158 

TOMAHAWK 

Längd 
6,4 m 

Dia m 
0,53 m 

startvikt 
1450 kg 

Stridsdel 
450 kg 

r 'l ,..... :::-- --
. 11 i :sP-
.__"----'---

Hastighet 
M2,6 

Räckvidd 
450 km 

/l 
«::::::\ 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

TOMAHAWK är en kryssningsrobot som utvecklas i USA för användning mot såväl 
mark- som sjömåL Roboten är ett långdistanskomplemellt till HARPOON och är 
försedd med en något modifierad HARPOON-målsökare. 

Roboten skall kunna skjutas från såväl övervattensfartyg som ubåt i uläge. Spa
ningsinformation från en mängd olika källor skall kunna användas för att utnyttja ro
botens stora räckvidd , långt bortom radarhorisonten från skjutande fartyg. En at
tackrobotversion av TOMAHAWK utvecklas också inom ett amerikanskt projekt 
som kallas MRASM (Medium Range Air-toSurface Missile) . 

TOMAHAWK bedöms vara i operativt bruk inom amerikanska flottan under 
1983. 

FRANKRIKE 

EXOCET <: ~-~ - ~~ ·~ 
Längd Dia m Startvikt stridsdel Hastighet Räckvidd Målsökare 
5,21 m 0,35 m 735 kg 150 kg M0,95 38 km Aktiv 

radar 
(MM38) 

4,69 m 0,35 m 655 kg 165 kg M0,95 50-70 km Aktiv 
radar 
(AM39) 

5,78 m 0,35 m 850 kg 165 kg M0 ,95 70 km Aktiv 
radar 
(MM40) 

EXOCET-roboten är numera- efter Falklandskriget- välkänd. Enligt brittiska käl
lor avfyrades under Falklandskriget minst sex EXOCET-robotar av de argentiska 
styrkorna. En träffade och sänkte jagaren Sheffield. En träffade och sänkte con
tainerfartyget Atlantic Conveyor efter att med telemotmedel ha blivit avledd från 
sitt avsedda mål (som antas ha varit hangarfartyget Hermes). En annan blev på sam
ma sätt avhakad från sitt avsedda mål och försvann i havet. Den fjärde träffade och 
skadade kryssaren Glamorgan. Slutligen har enligt brittisk källa två EXOCET-ro
botar oskadliggjorts av luftvärnsrobotssystemet SEA WOLF. 
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HMS Glamorgan träffades av en kustrobot avfyrad från en av Falklandsöarna , me
dan övriga robotar var attackrobotar avfyrade från franskbyggda Super Etendard. 
Ingen sjörobotvariant användes. I januari 1981 hade mer än 1000 EXOCET-robotar 
tillverkats i Frankrike och tillverkaren Aerospatiale har inneliggande order från 23 
länder. Exporten till Argentina avbröts under Falklandskonflikten men har nu åter
upptagits igen trots brittiska protester. 

EXOCET-roboten är en s k seaskimmer, som anflyger på låg höjd (2-3m) mot en 
förprogrammerad punkt c:a 1000 m från målet där målsökaren aktiveras och styr ro
boten mot målet. Den nya sjörobotversionen (MM40) har betydligt större räckvidd 
(70 km) genom sin större motor. Den har också större stridsdel och hopfällbara ving
ar och roder. Den lagras i en cylindrisk behållare av glasfiber och behållaren har kun
nat göras så kompakt att fyra MM40 får rum inom samma utrymme som en MM38. 
En ubåtsbaserad variant av EXOCET-SM39 är under utveckling. SM-39 avfyras från 
torpedtuber i en kapsel , som styrs och framdrivs under undervattensfasen. Denna 
variant av EXOCET exporteras inte. 

AS-12 

Längd 
1,87 m 

Dia m 
0,21 m 

startvikt 
75 kg 

stridsdel 
28 ,4 kg 

Hastighet 
M0,75 

Räckvidd 
8 km 

Målsökare 
(kommando
styrd) 

AS-12 har tillverkats i mer än 9000 exemplar för åtta olika typer av franska och eng
elska flygplan och helikoptrar. Roboten är en vidareutveckling av den franska ex
portsuccen SS-11. Den är i likhet med SS-11 optiskt siktlinjestyrd och kommando
signalerna överförs till roboten via tråd . AS-12 är alltså ett vackertväder-system. 

En efterföljare till AS-12 med allväderskapacitet är under utveckling. Roboten he
ter AS-15TI (TI:Tout Temps=allväder) och har dubbelt så stor räckvidd som 
AS-12. Den betraktas av fransmännen som ett skärgårdskomplement till EXOCET 
och kan även användas mot fartyg i hamn. Styrningen av roboten sker automatiskt 
genom att flygplansradarn känner av robotens avvikelse från siktlinjen och kodade 
korrigeringssignaler överförs till roboten per radio. 

AS-30 

Längd 
3,79 m 

Dia m 
0,34 m 

startvikt 
520 kg 

stridsdel 
230 kg 

Hastighet 
M1 ,5 

Räckvidd 
12 km 

Målsökare 
(kommando
styrd) 

AS-30 är en medelstor attackrobot avsedd för både mark- och sjömåL Två olika ver
sioner finns . Den enklaste styrs per radio från flygföraren och behöver alltså god op
tisk sikt. En senare variant styrs mer eller mindre automatiskt med hjälp av en !R-föl
jare i flygplanet . 
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Ytterligare en variant är under utveckling AS-30 LASER , vars målsökare känner 
av laserstrålningen från det mål , som pekas ut med en laserstråle från ett annat flyg
plan , från ett fartyg eller från marken . 

AS-30 LASER levereras till franska flygvapnet under 1983 . 

ITALIEN 

OTOMAT 

Längd 
4,46 m 

Dia m 
0,46 m 

startvikt 
770 kg 

stridsdel 
210 kg 

Hastighet 
M0 ,9 

Räckvidd 
100/200 

Målsökare 
Aktiv 

km radar 

OTOMAT har utvecklats gemensamt av italienska OTO MeJara och franska Engins 
Matra , därav namnet. 

Roboten utgör huvudbestyckning på italienska helikopterfartyg , kryssare , jagare , 
fregatter och bärplansbåtar och har även exporterats till ett antal länder. Det ita
lienska robotsystemet OTOMAT med eldledningssystemet TESEO har en räckvidd 
av 200 km. För att kunna utnyttja den stora räckvidden utnyttjas en framskjuten heli
kopter för målinmätning och överföring av styrdata direkt till roboten. 

Roboten har en inbyggd dator som kan programmeras så att roboten anflyger mot 
målet på ett antal missledande kurser och förblir passiv ända till de sista kilometrar
na, då målsökaren aktiveras . Två olika målsökare förekommer tillverkade av ita
lienska SMA respektive franska Thomson-CSF. SMA-målsökare medger anflygning 
på lägsta höjd ända fram till målet medan den franska målsökaren ger roboten en 
stigning i slutfasen och sedan brant dykning mot målet i likhet med HARPOON. 

En kustrobotvariant av OTOMAT är under produktion för Egypten , som avser att 
sätta upp ett 20-tal kustrobotbatterier med OTOMAT-robotar. I detta system ut
nyttjas Thomson-CSF-målsökaren. För att kunna utnyttja den stora räckvidden hos 
roboten sker målinmätning från en helikopter vars läge i sin tur inmäts från en radar
station vid batteriplatsen. Styrsignaler överförs till roboten via en datalänk. I slut
fasen aktiveras radarmålsökaren. 

Även en attackrobotversion av OTOMAT är under utveckling. 

MARTE/MARINER 

Längd Dia m startvikt 
300 kg 

Stridsdel 
70 kg 

Hastighet 
M0 ,7 

Räckvidd 
20 km 

Målsökare 
(komman
dostyrd) 

MARTE-systemet är ett allväders attackrobotsystem för helikoptrar. Systemet är i 
operativt bruk på italienska flottans helikoptrar Augusta/Sikorsky SH-3D . Den ro
bot som utnyttjas i systemet är den italienska SEA-KILLER II. Roboten styrs i sid-
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led av den helikopterburna radarn medan en inbyggd radarhöjdhållare styr roboten i 
höjdled . Tre olika flyghöjder kan väljas 3, 4 eller 5 m beroende på våghöjd och mål
höjd . Det finns också möjlighet till optisk följning och manuell styrning av roboten 
med styrspak. 

Ett sjörobotsystem-MARINER-som bygger på samma komponenter som MAR
TE är under utveckling för utnyttjande på lätta ytattackfartyg. 

V ÄST-TYSKLAND 

KORMORAN 

Längd 
4,40 m 

Dia m 
0,34 m 

Startvikt 
600 kg 

Stridsdel 
160 kg 

Hastighet 
M0,95 

Räckvidd 
37 km 

Målsökare 
Passiv/ 
Aktiv radar 

AS-34 KORMORAN är en attackrobot som utvecklats av Västtyska MBB (Mes
serschmitt-Bölkow-Blohm) och som nu är i operativt bruk i Väst-Tyskland. Den före
kommer som beväpning bl a på västtyska marinflygets Tornado och har även bes
tällts av italienska flygvapnet för deras Tornados. Roboten har en låg anflygnings
bana med en förprogrammerad kurs . Då målsökaren startar söker mottagaren först 
passivt efter radarsignaler från målet. Om sådana finns flyger roboten mot dessa sig
naler. Om målet däremot inte utsänder några radarsignaler startar robotmålsökaren 
aktiv radarsändning och sökning efter mål. 

KORMORAN har vissa brister som det västtyska försvaret försöker avhjälpa: mål
sökaren är för störkänslig, robotens räckvidd anses alltför kort och stridsdelen inne
håller för liten sprängladdning. Det är dock tveksamt om det blir någon ny version av 
KORMORAN med hänsyn till de stora kostnader projektet redan har dragit. Kanske 
blir det istället brittiska SEA EAGLE med räckvidden 100 km, som blir beväpning 
på Tornado för bekämpning av sjömåL 

STOR-BRIT ANNlEN 

SEA EAGLE 

Längd 
4,1 m 

Dia m 
0,4 

startvikt Stridsdel 
230 kg 

Hastighet 
M0 ,85 

Räckvidd 
100 km 

Målsökare 
Aktiv radar 

SEA EAGLE beskrivs av tillverkaren som andra generationens sjömålsrobot . Den 
skall ersätta MARTEL och utnyttjas som beväpning på brittiska flygvapnets Buc
cant!'r och Tornado samt på brittiska flottans Sea Harrier. Utprovning pågår och ro
boten bedöms vara i operativt bruk under 1984. Roboten är försedd med en dator om 
övervakar roboten under anflygningen , ger möjlighet till olika anflygningsbanor även 
slingrande kurs, möjlighet att välja ut ett visst mål i en konvoj och slutligen också styr 
störskyddsfunktionerna. 
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SEA SKUA 

Längd Diam 
2,5 m 0,27 

Startvikt 
145 kg 

Stridsdel 
20 kg 

Hastighet 
M0 ,8 

Räckvidd Målsökare 
15-20 km Semiaktiv 

radar 

SEA SKUA är ett allväders attackrobotsystem i operativt bruk på Royal Navy's 
Lynx-helikoptrar, som opererar från jagare och fregatter. Systemet fick sitt elddop 
under Falklandskriget. Fyra argentinska fartyg anfölls av helikoptrar beväpnad med 
SEA SKUA. Av dessa fartyg sänktes ett och ett skadades allvarligt. En helikopter 
med fyra SEA SKUA kan attackera mål bortom horisonten medan moderfartyget 
förblir passivt och därför oupptäckt. Målet belyses av helikopterradarn (Sea-Spray) 
och robotens radarmålsökare styr roboten i sidled medan roboten i höjdled styrs av 
en radarhöjdhållare. SEA SKUA kostar ungefär en tredjedel så mycket som en sjö
robot med lång räckvidd (enl tillverkaren) och SEA SKUA anses därför vara ett kost
nadseffektivt system för att möta hotet från exvis små robotbåtar beväpnade med ef
fektiva sjömålsrobotar. 

ISRAEL 

~c~ GABRIEL 

Längd Dia m startvikt stridsdel Hastighet Räckvidd Målsökare 
3,35 0,34 m 430 kg 100 kg M0 ,7 20 km Semiaktiv 

radar 
3,41 0,34 m 520 kg 100 kg M0 ,7 40 km Semiaktiv 

radar 
3,81 0,34 560 kg 150 kg M0,7 40 km Aktiv/passiv 

radar 

Den israeliska sjöroboten GABRIEL utvecklades under 1960-talet och var operativ 
ungefär 1970. 

MK II kom 1975 och den senaste varianten MK III 1980. GABRIEL är prövad un
der verkliga förhållanden . Under det arabisk-israeliska kriget 1973 sänkte Israel 13 
arabiska fartyg med sjöroboten GABRIEL MK I. 

Roboten förekommer nu på alla israeliska robotbåtar och har exporterats till ett 
tiotal länder. Tre olika styrprinciper förekommer i den senaste varianten GABRIEL 
III: 
l) F&F (Fire and Forget), då roboten skjuts mot målområdet och robotens målsöka

re styr roboten mot målet 
2) F&U (Fire and Update), då robotens styrdatar kan uppdateras under anflygning

en mot målet, för att öka precisionen och minska verkan av störning. 
3) F&C (Fire and Contra!), då roboten styrs hela tiden med hjälp av radardata från 

skjutande fartyg. 
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NORGE 

PINGVIN 

Längd 
3,0 m 

Dia m 
0,28 

startvikt 
340 kg 

stridsdel 
120 kg 

Hastighet 
M0,8 

Räckvidd Målsökare 
20/30 km Passiv JR 

Sjöroboten PINGVIN utvecklades under 1960-talet av norska försvaret och Kongs
bergs vapenfabrik. Roboten finns nu som beväpning på norska robotbåtar av Snögg
och Storm-klass och på fregatter av Oslo-klass. En förbättrad version med bl a dubb
la räckvidden , möjlighet till vinklad bana, och en förbättrad målsökare utvecklades 
gemensamt för norska och svenska marinen och är nu installerad på norska robot
båtar av Hauk-klass och på svenska patrullbåtar. 

US Navy har planer på att bestycka vissa fartyg (som inte har HARPOON) med 
PINGVIN-robotar. PINGVIN-roboten är unik bland sjömålsrobotar genom sin pas
siva IR-målsökare. 

SVERIGE 

RB 04E 

Längd 
4,45 m 

Dia m 
0,5 m 

startvikt 
600 kg 

stridsdel Hastighet Räckvidd Målsäkre 
M0,9 Aktiv 

radar 

RB 04E är utvecklad av SAAB-SCANIA och utgör ett beväpningsalternativ på AJ 37 
Viggen. Roboten är avsedd att användas mot sjömål, har en låg anflygningsbana och 
en avancerad målsökare, utvecklad och tillverkad av Philips Teleindustri. 

RB 08 

Längd 
5,72 m 

Dia m 
0,65 m 

startvikt 
1215 kg 

Stridsdel 
300 kg 

Hastighet 

:~ 
Räckvidd Målsökare 

Aktiv 
radar 

RB 08 är en utveckling av den franska målroboten CT-20. Utvecklingen skedde un
der 1960-talet med SAAB-SCANIA som systemansvarig. RB 08 förekommer som 
sjörobot på Halland-jagare och som kustrobot inom kustartilleriet. 

En förbättrad version RB 08B var under utveckling under 1960-talet men blev al
drig realiserad. 
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RBS 15 

Längd 
4,35 m 

Di am 
0,5 m 

startvikt 
780 kg 

stridsdel Hastighet 
M0 ,9 

Räckvidd 
150 km 

Målsökare 
Aktiv 
radar 

RBS 15 är ett nytt sjömålsrobotsystem för robotbåtar av Norrköping-klass, senare 
också för flygplanet JAS och ev AJ 37 Viggen. Beställning utlades i juni 1979 till 
SBMC (SAAB-Bofors Missile Corporation). Leverans skall ske 1985. Roboten be
döms vara väl i klass med motsvarande utländska robotsystem såsom HARPOON, 
EXOCET och OTOMAT vad gäller prestanda. RB 15's tröghetsnavigeringssystem 
kan uppdateras under flygningen via en datalänk. Robotmålsökaren är av samma typ 
som i RB 04E, d v s av hoppfrekvenstyp, vilket gör den mycket störresistent särskilt 
mot smalbandsstörning. 

Utvecklingstendenser 
Räckvidd 
Räckvidden hos robotsystemen har ökat för varje ny variant som tagits fram. 

Exempel: PINGVIN l - 20 km PINGVIN II - 30 km 
GABRIEL I - 20 km GABRIEL II - 40 km 
EXOCET MM38 - 38 km EXOCET MM40 - 70 km 
STYX I , II - 40 km STYX III - 80 km 

Numera anses allmänt en räckvidd av 100-200 km som krav för ett nytt sjöro
botsystem. För att kunna utnyttja dessa räckvidder krävs externa målmätnings
källor, helikoptrar , RPV (Remotly Pilated Vehicle), flygplan , satelliter eller fram
skjutna små snabba fartyg. En annan väg att öka räckvidden och därmed bekämp
ningsavståndet mellan fartyg i duellsituation är helikopterburna robotar som skickas 
fram från moderfartyget. I detta fall utnyttjas helikopterns stora räckvidd och den 
medförda roboten kan göras betydligt enklare och därmed billigare. Exempel på så
dana system är det brittiska SEA SKUA, de franska AS-12 och AS-15 TT samt det 
italienska MARTE/SEA-KILLER II. 

Hastighet 
Motmedlen utvecklas i takt med sjömålsrobotarna. Möjligheterna att bekämpa an
flygande sjömålsrobotar beror i hög grad på hur kort reaktionstid systemet har. För 
att tränga genom de alltmer sofistikerade och reaktionssnabba försvarsmedlen i form 
av artillerisystem eller Ivrabotsystem krävs av framtidens sjörobotsystem framförallt 
hög hastighet. Det anses allmänt att nästa generation sjömålsrobotar kommer att ha 
överljudshastighet (M2-3). Hög hastighet i kombination med stor räckvidd ställer 
stora krav på motorn . Rammotorer eller rammraketmotorer kommer sannolikt att 
ersätta dagens krut- eller vätskeraketmotorer och turbojetmotorer. 
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Malmö har en strategisk position vid 
Öresund. Det är därför inte underligt 
att svenska marinen, kustbevakningen 
och tullen har Malmö som centrum för 
detta bevakningsområde. 

Malmö är unikt genom att alla tre 
myndigheterna delar på samma sjöbe
vakningssystem. Tillsammans bildar 
de Malmö Sjöcentral. 

Philips Elektronikindustrier har kon
struerat och byggt systemet som kal
las STINA och som också finns på fyra 
andra platser längs den 2700 km 
långa svenska kusten. 

Vi citerar Sydkrafts tidning "Eikon
takten": 

"Högst uppe i ett höghus i Malmö 
hamn sitter de och spanar. Noterar allt 
och alla som rör sig kring våra kuster. 
Fiskebåtar, handelsfartyg, främmande 
örlogsmän som får vara där och främ
mande örlogsmän som inte får vara där. 
Och kanske en och annan utbåt. . . 

Dygnet runt, varenda minut sitter 

PEAB-D 081 8302 

~r osed 

människor vid radarskärmarna och stu
derar bilderna som täcker Öresunds
området och sydkusten en bra bit ut 
från land. 

- Ingen kan komma genom Öresund 
eller gå längs landets södra kust utan 
att bli upptäckt, kommenterar kommen
dörkapten Rolf Nerpin, chef för Malmö 
marina bevakningsområde. 

Sådana här marina sjöbevaknings
centraler finns litet varstans runt Sveri
ges kust, men centralen i Malmö är 
ändå unik. För här arbetar civila och 
militära myndigheter tillsammans. För
utom Marinen som driver själva sjöbe
vakningscentralen så finns här kustbe
vakningen (som hör till Tullverket) och 
Malmö lotsplats (som hör till Sjöfarts
verket). Tillsammans bildar de Malmö 
Sjöcentral. 

Vad är det då egentligen man gör vid 
Malmö Sjöcentral? Med hjälp av radar 
övervakar man södra Östersjön. Skå
nes sydkust, Öresund och södra Katte
gatt. Man har hjälp av toppmodern 

genom Öresund~ 

utrustning, bland annat marinens 
datorbaserade sjöbevakningssystem, 
där information sammanställs från olika 
radarstationer, från bevakningsfartyg 
och spaningsflygplan. Med hjälp av 
dessa och andra källor, t ex allmänhe
ten , håller man en ständig kontroll runt 
våra kuster. 

Man följer upp intressanta fartygsrö
relser och studerar om det finns några 
awikelser från det normala mönstret för 
att se om något håller på att hända. 

Viktiga uppgifter för Sveriges säker
het. Men Sjöcentralen har också 
många civila uppgifter. Kustbevak
ningen svarar bland annat för tullbe
vakning, jakt- och fisketillsyn, olje- och 
kemikaliebekämpning och allmän över
vakning av våra gränser. 

Sjöcentralen följer också hela tiden 
fartyg med farlig last ombord. De farty
gen är i många fall skyldiga att ta kon
takt med myndigheterna och berätta 
vart de ska och vad de har för last 
ombord. 

Lotsarna, till sist, svarar för lotsnings
tjänst i södra Östersjön, Öresund och 
Kattegatt, men de flesta uppdragen rör 
lotsning till och från Malmö hamn:' 

Så långt Elkontakten. 
Philips STINA/TINA är modularise

rade, flexibla, lätthanterliga system för 
övervakning och ledning av fartygstra
fik längs kuster och i hamninlopp. Sys
temen ger en överskådlig bild av trafi
ken på vattnen och är ett kraftfullt 
instrument för att upptäcka och avvärja 
incidenter och trafikkonflikter. 

Philips Elektronikindustrier AB 
FÖRSVARSEL EKTRONIK 
175 88 JÄRFÄL LA. Tel 0758-100 00 
Telex 115 05 PH l LJA S 

PHILIPS 



Banprofil 
Som framgått av översikten över aktuella sjömålsrobotsystem är de flesta sjömålsro
botarna s k Sea skimmers, d v s anflyger mot målet på mycket låg höjd över vatten
ytan. Ett sådant styrsystem kan göras relativt enkelt . Det kräver en god höjdhållare 
och en enaxlig målsökare, som söker enbart i sidled. Som framgått gör vissa robot
typer (HARPOON och OTOMAT med fransk målsökare) upptagning strax före må
let följt av en brant dykning mot målet. Enligt upgift är avsikten med detta att för
svåra bekämpning av robotar och att ge bättre verkan i målet (däcket är i regel lät
tare att tränga igenom än fartygssidan). De siktlinjestyrda attackrobotarna har en 
anflygningsriktning ( dykvin kel) som i regel beror på det skjutande flygplanets flyg
höjd. Vissa robottyper har en stegvis sjunkande flyghöjd , exvis SEA SKUA och GA
BRIEL I. Flyghöjden styrs i detta fall av höjdhållare i roboten. 

Den sovjetiska attack-roboten AS-6 KINGFISH anflyger i överljudsfart på hög 
höjd och dyker i slutfasen brant mot målet. Sjömålsrobotar har alltså som framgår av 
bilden högst varierande banprofiler. 

Redan i dagens robotar finns en inbyggd dator som styr roboten på rätt kurs och på 
rätt höjd mot en bestämd punkt där målsökaren tar över styrningen. Datorn kan 
programmeras så att roboten gör vissa bestämda girar på sin väg mot målet för att 
antingen förvilla motståndaren eller för att helt undvika hinder i robotens väg. För 
att försvåra bekämpning av robotarna kan dessa avfyras i salva, varvid robotarna 
programmeras så att de anflyger mot målet från olika håll samtidigt. I nästa genera
tion sjömålsrobotar kommer man sannolikt också att utnyttj a datatekniken så att ro
boten i slutfasen gör slumpmässiga girar eller går på slingrande kurs för att ytterligare 
försvåra bekämpning av roboten. 

Styrning och störresistens 
Styrsystemen är i regel utformade så att roboten efter utskjutning är oberoende av 
skjutande fartyg , flygplan eller landbas. Kravet på att kunna bekämpa mål bortom 
horisonten innebär emellertid krav på målinriktning från externa källor. Målin
formationer kan matas in i roboten före utskjutning. På grund av de långa skjutav
stånden och därmed långa flygtiderna måste det emellertid finnas möjlighet att upp
datera eller ändra målinformationen under robotens anflygning. Under slutfasen tar 
målsökare över styrningen (utom i robotsystem med siktlinjestyrning). Kraven på 
målsökaren ökar alltmer efterhand som motmedlen utvecklas . Aktiva radarmålsöka
re är fortfarande vanligast men kombinerade radarliR-målsökare eller radarmålsö
kare "med JR-stöttning" kan bli en realitet efterhand som motmedlen utvecklas. 
Möjligen finns de redan . TV-målsökare (i exempelvis den amerikanska MA VE
RI<;:K) ersätts med bildalstrande IR-målsökare , s k Imaging Infra-Red (IIR) för att 
ge robotsystemet i det närmaste allvädersprestanda. 

Robotarna förses också med inbyggda datorer, som styr de olika telemotmedels
funktionerna . Datorerna kommer också att kunna programmeras så att de med hjälp 
av information från målsökare kan välja ut ett visst avsett mål bland mindre värdeful
la mål eller bland skenmåL 
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System under utveckling för 1990-talet 
Som exempel på robotsystem under utveckling för utnyttjande under 1990-talet skall 
nämnas två projekt. Gemensamt för de båda är begreppet supersonisk = överljuds
hastighet. 

I april 1977 startade de sex NATO-länderna USA, Storbritannien , Frankrike , 
Västtyskland , Nederländerna och Norge ett projekt som fick namnet Anti-Ship Su
personic Missile - ASSM. 

Målsättningen för projektet var en räckvidd av 180 km. En rammotor skulle an
vändas för att ge roboten en hastighet av minst M2 på lägsta höjd . 

Genom den höga farten och därmed korta flygtiden ansågs det överflödigt med en 
datalänk mellan skjutande fartyg och robot. Målsökare skulle vara en kombinerad 
radar- och IR-målsökare. 

Projektets status är numera osäker sedan Frankrike 1981 hoppade av projektet 
emedan det ansågs alltför kostsamt. I stället har den franska firman Aerospatiale till
sammans med västtyska MBB påbörjat en studie av ett nytt system som går under 
namnet Anti-Navires Supersonique-ANS. ANS väntas i stor utsträckning bygga på 
den franska ASMP (Air-Sol-Moyenne-Portee=luft-mark medellång räckvidd) som 
är under utveckling för franska flygvapnet och som skall vara i operativt bruk 1985 
som beväpning på det nya flygplanet Mirage 2000. 

ANS kan alltså bedömas få samma rammotor med integrerad startraket som 
ASMP, med en robothastighet av M2-3 och en räckvidd av minst 100 km . Olika flyg
profiler kommer att bli programmerbara . 

Försvar mot sjömålsrobotar 
Är då övervattensfartygens tid förbi i och med dessa alltmer avancerade sjömålsro
botar? Nej , långt därifrån . Varje nytt stridsmedel föder alltid ett nytt motmedel, 
även om motmedlen alltid ligger ett steg efter stridsmedlen. Det ställs stora krav på 
ett försvarssystem , som skall skydda ett fartyg mot en sjömålsrobot av modern typ. 

Det krävs för det första ett spaningsmedel som kan upptäcka det lilla målet som , 
om det är en seaskimmer, anflyger på låg höjd över vattenytan och därmed upp
träder sent ovanför syn- eller radarhorisonten . Försvarssystemet måste alltså först 
och främst vara reaktionssnabbt. Om sensorn (ögat , JR-detektorn eller radaranten
nen) sitter 5 (20) m upp och målet anflyger på 2 m höjd upptäcks målet tidigast på 15 
(18) km avstånd. Om roboten har en hastighet av M2 och den måste vara nedkäm
pad innan den är på 500 m avstånd från fartyget (vilket anses vara ett krav) har man 
bara 21 (25) sekunder till förfogande för utvärdering av hotet, insatsbeslut , vapen
systemets insvängning och avfyring . (Avfyring förutsätts ske senast då roboten be
finner sig 1000 m från målet) . Dessutom kan man bli tvingad att engagera flera mål 
samtidigt från olika riktningar och dessutom i störd telemiljö, då radarupptäcktsav
stånden krymper. Det krävs alltså ett effektivt förvarningssystem som ger rimlig tid 
till insats. Sänkningen av jagaren Sheffield hade kanske kunnat undvikas om man in
te varit tvungen att slå av luftspaningsradarn medan man kommunicerade per radio 
med amiralitetet i London! 

Det krävs självklart också ett effektivt vapensystem med så god precision och så 
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stor verkan att roboten kan oskadliggöras innan den nått sitt mål. För att klara de hö
ga kraven fordras som komplement till de olika försvarssystemen också passiva sys
tem för störning eller vilseledning av sjömålsrobotens målsökare. Slutligen måste ör
logsfartygen konstrueras så att verkan av en träff av en sjömålsrobot inte blir ödes
diger för fartyget. I följande avsnitt ges en översikt över befintliga försvars- och 
skyddssystem mot sjömålsrobotar. 

Luftvärnsrobotar 
NATO-system 
SEAWOLF 
Det enda luftvärnsrobotsystem som prövats mot sjömålsrobotar under verk liga för
hållanden är det brittiska SEA WOLF. Under striderna om Falklandsöarna blev en
ligt brittiska källor två argentinska EXOCET-robotar nedskjutna av SEA WOLF-ro
botar. British Aerospace's SEA WOLF (GWS 25) är ett kortdistansvapen för sjä lv
försvar. Systemet utformades ursprungligen för försvar mot flygplan men har senare 
modifierats för försvar mot i första hand sjömålsrobotar. SEA WOLF ersätter SEA
<;=AT och har installerats på brittiska fregatter av Leander- och Broadsword-klass. 
Aven kommande typ 24-fregatter kommer att få SEA WOLF. 

SEA WOLF är ett allväderssystem med automatisk radar- eller TV-styrning av ro
boten. (TV-styrning främst mot mål på mycket låg höjd över vattenytan.) Roboten 
är 2 m lång med en startvikt av 80 kg . Krutraketmotorn ger roboten en hastighet av 
minst M2. Räckvidden är c:a 5 km. Systemet är mycket reaktionssnabbt eftersom 
alla åtgärder sker med automatik efter det att hotet är utvärderat och insatsbeslut 
fattats. Robotarna kan skjutas i salvor och systemet påstås kunna hållas i hög bered
skap under lång tid. 

En lättviktsversion av SEA WOLF är under framtagning för eventuell beväpning 
på 900 tons Vosper MK 9 korvetter. Hela systemet med målföljare, ett utskjutnings
ställ och fyra robotar väger bara c:a 6 ton. Ett vertikalstartsystem är också under ut
veckling för att få 360° täckning runt fartyget och för att få ned vikten ovan däck yt
terligare. 

Det finns slutligen ett projekt som kallas Containerised SEA WOLF. Hela sys
temet inryms i två normala 6 m-containers och är avsett för snabb installation om
bord på örlogsfartyg eller handelsfartyg vid konflikter liknande Falklandskriget. 

CROTALE NAVALE 
Frankrike har också ett eget luftvärnsrobotsystem för försvar mot sjömålsrobotar -
CROTALE NAVALE- en modifiering av franska armens CROTALE-system till
verkat av Thomson-CSF i samarbete medEngins Matra . CROTALE NAVALE ut
nyttjas på franska jagare av Georges Leygues- och Tourville-klass . 

Systemet består av ett kombinerat radarsikte och utskjutningsställ för 8 robotar 
ovan däck samt apparater och operatörskonsoler under däck. Det tvåaxel-stabilise
rade radarsiktet bär också styrsignalsändare, !R-följare och en TV-kamera. !R-föl
jaren, som har större öppningsvinkel än radarn , används för att fånga in roboten ef
ter utskjutning och för följning av roboten under den första delen av robotbanan. 
Därefter sker följning med radarföljaren. Robotens länge i förhållande till siktlinjen 

170 

känns av radarn och vid avvikelse sänds automatiskt styrsignaler per radio till ro
boten. 

Roboten är 3 m lång med en startvikt av 100 kg och den förfragmenterade strids
delen väger 15 kg och utlöses av ett IR-zonrör. Krutraketmotorn ger roboten en max
hastighet av M2,3 och räckvidden mot en seaskimmer är c:a 6 km. Reaktionstiden 
från målangivning till avfyrning av den första roboten uppges till 6 sekunder vid opti
mala förhållanden . 

Thomson-CSF har just startat ett moderniseringsprogram för att ge systemet bättre 
kapacitet mot seaskimmers med överljudshastighet. 

ALBATROS/ ASPIDE 
Italien har utvecklat och producerat ett eget system, ALBATROS, som är ett kom
binerat robot- och artillerisystem. Robotdelen består av luftvärnsroboten ASPIDE 
med tillhörande robotmagasin, utskjutningsställ för 4 eller 8 robotar samt styrut
rustning. 

Roboten är 3,7 m lång med en startvikt av 220 kg. Krutraketmotorn ger roboten 
överljudshastighet och en räckvidd av 15 km. styrsystemet består av två integrerade 
radarsikten ombord, en x-bandspulsradar som automatiskt följer målet och en 
CW-radar som följer målet och dessutom belyser det för robotens semiaktiva radar
målsökare. Systemet har allväderskapacitet, kort reaktionstid och viss redundans ge
nom de två separata men integrerade radarsiktena med olika arbetssätt (puls resp 
CW). Genom hög automatisering kan systemet handhas av en man. 

ASPIDE har samma dimensioner som ·amerikanska SEA SPARROW och kan 
skjutas från SEA SPARROW's utskjutningsställ med endast en smärre modifiering. 
ASPIDE-roboten är därför en allvarlig konkurrent till SEA SPARROW, och har re
dan beställts av tolv länder, förutom Italien även Spanien, Grekland, Turkiet, Irak, 
Libyen, Marocko, Nigeria, Venezuela, Peru, Argentina och Ecuador. 

ALBA TROS-systemet finns i operativt bruk bl a på italienska kryssare och på fre
gatter av Maestra/e-klass. 

SEA-SPARROW 
Övriga NATO-länder utnyttjar det amerikanska SEA SPARROW-systemet, som är 
i operativt bruk sedan 1969. Systemet finns i två versioner Basic Point Defence Mis
sile System (BPDMS) och NATO SEA SPARROW Point Defence Missile System 
(NSSMS). 

BPDMS tillkom hastigt under 1960-talet genom utnyttjande av existerande kompo
nenter. Bl a utnyttjades utskjutningsstället till antiubåtsraketen ASROC. SEA 
SPARROW-roboten som används i systemet är 3,7 m lång med en startvikt av 171 
kg. Räckvidden är 12 km och roboten är försedd med semiaktiv radarmålsökare. Ett 
femtiotal amerikanska fartyg utrustades med systemet i början av 1970-talet. 

Det modernare NATO SEA SPARROW (NSSMS) utnyttjar ett nytt och lättare 
utskjutningsställ , ett digitalt eldledningssystem och en kraftigare belysningsradar. 
Roboten är något modifierad med bl a infällbara fenor. 

NATO SEA SPARROW har utvecklats och producerats gemensamt av ett antal 
NATO-länder- USA, Italien, Holland , Belgien , Norge och Danmark. USA står för 
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ungefär halva kostnaden för systemet. Totalt har 119 system beställts , 53 av dessa är 
avsedda för amerikanska fartyg. Samtliga europeiska NATO-fartyg som utrustats 
med NATO SEA SPARROW är fregatter eller korvetter. 

Canada har utvecklat ett eget SEA SPARROW-system med bl a ett vertikalstart
system med utskjutning av robotarna direkt ur förvaringstuberna under däck. Ett lik
nande vertikalstartsystem finns på den sovjetiska kryssaren Kirov för luftvärnsro
botarna SA-N-6. Vertikalstartsystem (Ex-41) installeras nu också på amerikanska 
fartyg utrustade med luftvärnsrobotsystemet AEGIS. 

Vertikal start ger många fördelar bl a 360° täckningsområde , kort reaktionstid ef
tersom robotstället inte behöver riktas , kapacitet att engagera flera mål i snabb följd 
eftersom ingen omladdning krävs och dessutom gynnsam viktfördelning med hela 
vikten under däck. 

ASMD/RAM 
Ett nytt system, ASMD (Anti-Ship Missile Defence System) är under utveckling i 
USA. Systemet skall ersätta eller komplettera SEA SPARROW-systemet och vara i 
operativt bruk 1985 . Förutom USA deltar även Västtyskland och Danmark i utveck
lingsarbetet. 

Roboten som utnyttjas i systemet går under beteckningen RAM (Rolling Airfrarue 
Missile) och utnyttjar komponenter som ingår i robotarna Stinger (IR-målsökaren) 
och Sidewinder (drivmotorn) . 

RAM-roboten är 2,79 m lång och väger 70 kg. Roboten har överljudshastighet och 
målsökaren är helt passiv , kombinerad radar- och IR-målsökare. Under anflygning
en utnyttjas radarmålsökaren medan IR-målsökare används under slutfasen. Den 
här tekniken kräver alltså både radar- och !R-strålning från målet (sjömålsroboten) . 

På de fartyg som redan har SEA SPARROW-systemet installerad utnyttjas ut
skjutningsstället även för RAM-robotarna . Tack vare RAM-robotens ringa diame
ter , 12,7 cm , får fem RAM plats i en robotbehållare för SEA SPARROW. Utskjut
ningsstället, som rymmer åtta SEA SPARROW, avses utnyttjas för kombinationer
na 6 SEA SPARROW och 2x5 RAM resp 4 SEA SPARROW och 4x5 RAM. 

För smärre fartyg , som inte är utrustade med SEA SP ARR OW utvecklas ett nytt 
lätt utskjutningsställ för 24 RAM-robotar monterat på ett Phalanx-lavettage. Ett 
prototypsystem är redan installerat på den första av de västtyska robotbåtarna typ S 
143A. 

Sovjetiska luftvärnsrobotsystem 
SA-N-l GOA är marinversionen av den sovjetiska luftvärnsroboten GOA och togs i 
operativt bruk redan 1961-62. Totalt har 66 system tillverkats. Det är fortfarande det 
mest utnyttjade luftvärnsrobotsystemet i sovjetiska flottan . Roboten som är kom
mafldostyrd är 5,9 m lång , hastigheten M2,5 och räckvidden 15 km. Roboten skjuts 
från ett rollstabiliserat dubbellavettage placerat ovanpå robotmagasinet. 

SA-N-3 GOBLET är en modernare luftvärnsrobot som upptäcktes första gången på 
helikopterhangarfartyget Moskva och kryssare av Kresta II-klass . Den har senare 
observerats även på hangarfartyg av Kiev-klass och på kryssare av Kara-klass. 
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Roboten är ungefär lika stor som SA-N-l GOA men har en annan utskjutningsan
ordning och en annan typ av styrradar. Räckvidden är 25 km och roboten är försedd 
med en konventionell stridsdel, som väger 60 kg. Totalt har 40 system tJIIverkats och 
installerats på 21 fartyg . 

SA-N-4 GAINFUL upptäcktes första gången på robotbåtar av Nanutjka-klass. Den 
är Sovjets motsvarighet till den amerikanska SEA SPARROW och förekommer nu 
på ett stort antal andra fartygstyper såsom Kiev, Kirov, Kara, Koni, Krivak och ?ri
sja liksom på bärplanbåten Sarantja och landstigningsfartygen Ivan Rogov och Alltga
tor. 

Robotlavettaget är höj- och sänkbart och är normalt nedsänkt i en robotsilo. Föga 
är känt om själva roboten. Den antas vara c:a 3m lång och ha en räckvidd av 15 km. 

SA-N-5 GRAIL är marinversionen av Sovjet-armens bärbara luftvärnsrobot STRE
LA . Det är alltså ett enkelt vapensystem. Roboten är l ,5 m lång , väger 15 kg, varav 
sprängladdningen endast 0,45 kg, har en hastighet av Ml ,S och en räckvidd av 5 km 
samt är försedd mec IR-målsökare. Roboten skjuts från ett lavettage med fyra robot
tuber , som riktas av en man . 

Eftersom lavettaget inte är stabiliserat torde det vara vissa svårigheter att rikta 
systemet vid sjögång eller när fartyget girar och kränger. Systemet är emell~rti? en
kelt och billigt och bedöms ha viss verkan särskilt mot heltkoptrar (med SJomalsro
botar). Det förekommer på korvetter av Pauk-klass , robotbåtar av T~rantul-klass 
och landstigningsfartyg av Polnocny C-klass. Vidare är det nya telespanmgsfartyget 
Balzam och t o m de senast byggda isbrytarna av Ivan Susanin- klass utrustade med 
G RA IL. 

SA-N-6 är det senaste av de sovjetiska luftvärnsrobotsystemen och förekommer på 
kryssaren Kirov. Det är ett mycket kvalificerat robotsystem närmast jämförbart med 
det amerikanska AEGIS-systemet. 

Båda systemen är mera s k area detenee-system än point-detenee-system och be
rörs därför inte vidare i denna översikt. 

Övriga luftvärnsrobotsystem 
Robothotet mot moderna övervattensfartyg har forcerat framtagningen av själv
försvarssystem för fartyg. En mängd projekt i olika utvecklingsstadier beskrivs i mili
tära facktidskrifter. Nedan följer några exempel på sådana utvecklingsprojekt. 

Israel utvecklar ett system som går under namnet BARAK. Det är ett kompakt 
lättviktssystem med allvädersprestanda. Roboten , som har överljudshastighet , är 2,5 
m lång och försedd med semiaktiv radarmålsökare. Den kombinerade målföljnings
och belysningsradarn sitter på robotlavettaget, som bär upp åtta robotar i sina behål
lare . 

I Italien är ett system under utveckling som går under namnet V ANESSA. Det är 
ett försök att utnyttja pansvarvärnsroboten SPARVlER O som ett närskyddsvapen 
mot sjömålsrobotar , särskilt seaskimmers. SPARVIERO är en överljudsrobot som 
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följs med en !R-följare och styrs genom kommandostyrning till siktlinjen. Inga andra 
detaljer är kända. 

I Frankrike utvecklas också ett lätt robotsystem SADRAL för självskydd av små 
fartyg, systemet är en marin applikation av luftvärnsroboten SATCP (Surface-Air 
Tres Courte Portee). Roboten är l ,8 m lång , väger 17 kg, av vilka verkansdelen utgör 
3 kg, och har en räckvidd av 5 km. Roboten kan förses med radar-, IR- eller optisk 
målsökare . Lavettaget med sex robotar och en videokamera för målfångoing väger 
700 kg . Hela systemet inklusive styrkonsol och servosystem för styrning av lavettaget 
väger inte mer än 1300 kg, vilket gör systemet användbart på små fartyg men även 
som komplement på större fartyg. SADRAL-systemet är främst avsett som skydd 
mot flygplan och helikoptrar men skall även ges viss kapacitet mot sjömålsrobotar. 

SAN (Surface-Air Navale) heter fransmännens luftvärnsrobotprojekt för 1990-ta
let. Projektet emanerar ur ett engelskt-franskt projekt AMSA (Anti- Missile Surface
to-Air) , vilket i sin tur ersatte projektet NATO 6 S då tyskarna drog sig ur detta . Ro
boten kommer att väga 200-250 kg, varav stridsdelen 15- 20 kg, få en hastighet av 
M3-4 och en räckvidd av 5-7 km. Målsökaren blir en aktiv radarmålsökare. Systemet 
skall göras mycket reaktionssnabbt och kunna engagera flera mål samtidigt från flera 
håll. 

Artillerisystem 
Artillerisystem, s k Clase-In Weapon Systems (CIWS), utnyttjas för försvar mot sjö
målsrobotar som komplement tillluftvärnsrobotsystemen. De kan också vara ett al
ternativ till robotsystem på små fartyg, som inte motiverar de i regel mycket dyra 
antirobotsystemen. 

I några fall har man varit tvungna att välja CIWS som en interimslösning på grund 
av den långa utvecklingstiden för de komplicerade luftvärnsrobotsystemen. 

Kraven på CIWS är naturligtvis i likhet med luftvärnsrobotsystemen mycket höga . 
Systemet måste vara reaktionssnabbt, vilket medför krav på hög grad av automati
sering av funktionerna målsökning, målföljning, laddning och avfyring. Den korta ti
den som står till förfogande för bekämpning av sjömålsrobotarna innebär krav på an
tingen hög eldhastighet för att åstadkomma en stor mängd projektiler i luften med 
avsikt att få minst en träff i robotens stridsdel och därmed utlösa denna eller också 
ammunition med zonrör som ger högre träffsannolikhet, men sämre verkan av de 
enskilda splittren, sååvida man inte får en fullträff i roboten. 

Vi anser själva här i landet att en zonrörsförsedd kulspränggranat av 40 eller 57 mm 
kaliber har tillräcklig verkan för att antingen initiera robotens stridsdel vid fullträff 
eller tvinga roboten ur sin bana och därmed missa sitt mål. 

I vissa andra länder , bl a USA anser man däremot att man under alla förhållanden 
måste bringa robotens sprängladdning att brisera, och att detta bäst uppnås med en 
direktträff av en pansarprojektil. 

Jag skall ge några exempel på system i operativt bruk i dag, system som är optime
rade för verkan mot sjömålsrobotar. 

PHALANX 
PHALANX (lat. Phalanx = falang , slaglinje) är ett typiskt CIWS , som utvecklats i 
USA och som nu är i full produktion för amerikanska flottan och för andra länder. 
450 system är beställda och produktionen beräknas pågå till 1986. Två .PHA
LANX-system installerades bl a på mindre tid än två veckor som en mt~nmslosmng 
på hangarfartyget Illustrious innan fartyget avseglade till sydatlanten for att aviosa 
systerfartyget Invincible under Falklandskonflikten. . . .. . 

PHALANX-systemet bygger på principen hög eldhastighet och d1rekttraff 1 ro
botens stridsdel med en 20 mm underkalibrerad pansarprojektil. Den höga kinetiska 
energien hos kulan skall bringa stridsdelen att brisera. Eldledningssystemet med~er 
följning av både robot och projektil och därmed korrigering av elden under eldgiV
ningen. Pjäsen är en 20 mm Gatling-pjäs med sex eldrör och en eldhastighet av 3000 
skott per minut. (En Gatling-pjäs har ett knippe eldrör som roterar framfor ett ge-
mensamt bakstycke där ammunitionen matas in.) . 

Hela systemet inryms i ett torn som är 4,7 m högt och väge~ 5,2. ton. M~gasmet un: 
der däck rymmer 1000 skott. Eldöppnande sker normalt da malet befmner s1g pa 
1850 m avstånd och målet skall ha bekämpats innan det är på 500 m avstånd. 1000 
skott, d v s l magasin, anses tillräckligt för att bekämpa fem mål. . 

Alla funktioner från spaning och målfångoing till eldupphör sker helt automatiskt 
men under mänsklig övervakning och kontroll. Eldöppnande sker automatiskt då ett 
snabbt mål närmar sig, om inte operatören håller Eldupphör-knappenintryckL 

En eventuell modifiering kan innnebära övergång till en större kallber, exv1s 30 
mm eftersom det uttalats vissa tvivel på 20 mm-ammunitionens verkan. 

SEAGUARD 
SEAGUARD är ett CIWS med samma princip som Phalanx , d v s strävan att få di
rektträff med en tungmetallkula i robotens stridsdel för att få den att brisera. Den 
pjäs som ingår i systemet kallas SEA ZENITH och har fyra eldrör av 25 mm kallber 
med en eldhastighet av 3400 skott i minuten. Normalt består en salva av 90 skott, 
d v s 1 6 sekunds eldgivning. Magasinet under däck rymmer ammunition för att be
kämpa' 14 mål. Det unika med pjäsen är för övrigt att lavettaget snedställts så att det 
täcker elevationsvinklar från -20 till + 125. Man undviker härigenom den döda zo
nen rakt i zenith. Ammunitionen, som utgörs av pansarprojektil med underkalibre
rad kärna av tungstenskarbid har en utgångshastighet av 1470 m/sek. För målspaning 
används en c-bands Dolphin-radar och för målföljning en Ku-bandsradar kombme
rad med FUR (Forward Laoking Infra-Red) och laser. Den totala nedkämpnings
sannolikheten uppges vara så hög som 90 % mot en enstaka robot som anflyger mo111 
en höjdvinkelsektor från O till 90° och med en hastighet av M3- även om roboten gor 
programmerade girar. . 

Den hotbild som varit utgångspunkt fr projektering av SEAGUARD har vant fyra 
sjömålsrobotar som anflyger i par med fyra sekintervall mellan paren, detta upprepat 
ytterligare två gånger under en period av 10 min . 

SEAGUARD-systemet har konstruerats gemensamt av de båda schweiziska fir
morna Contraves och Oerlikon. Systemet presenterades för första gången i hårdvara 
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våren 1982 vid den marina utställningen i Genua. Tidpunkten råkade sammanfalla 
med tidpunkten för sänkningen av jagaren Sheffield varför SEAGUARD fick ovan
ligt stor uppmärksamhet. Avslutande systemprov skall göras under 1983 och seriele
verans kan starta 1984. 

Sovjetiska CIWS 
30 mm är standardkalibern för Sovjetflottans CIWS , 30 mm-pjäser förekommer som 
självförsvarsvapen på praktiskt taget alla sovjetiska fartyg som komplement till luft
värnsrobotsystemen eller som enda försvarsvapen på mindre fartyg. Pjäsen före
kommer i enkel- eller dubbellavettage. På modernare fartyg används en Gatling-pjäs 
med 6 eldrör och eldhastigheten 3000 sk/min . 

Övriga artillerisystem 
Många fartygsburna luftvärnsartillerisystem har från början konstruerats för att möta 
hotet från attackflygplan. Senare när stand-off-avstånden (det avstånd där attackro
boten avfyras) ökat så att flygplanen numera i allmänhet befinner sig utanför fartygs
luftvärnets porte har luftvärnssystemen måst modifieras för att kunna bekämpa själ
va roboten. Ett stort steg mot detta togs när man konstruerade zonrör för 57 och 40 
mm ammunition, vilket tillsammans med den nya kulspränggranaten avsevärt ökade 
träffsannolikheten mot små mål som robotar. 

På små fartyg med bara en pjäs som skall klara hotet från såväl fartyg som flyg
plan, helikoptrar och robotar är det nödvändigt med en pjäs av sådan kaliber att 
man med olika typer av ammunition klarar olika hot. 

Ett gott exempel på ett sådant system är Bofors 57 mm allmålspjäs med kul
spränggranater med zonrör och sjömålsgranater och med ett kvalificerat spanings
och eldledningssystem. 

Bofors 40 mm automatpjäs m/48 har också fått en renässans genom den nya am
munitionen, kulspränggranat med zonrör. Samma ammunition används också i den 
italienska kompakta 40 mm dubbelpjäs som tillverkas av Breda och ingår i DARDO
systemet på italienska fregatter av Lupo- och Maestrale-klass och ett flertal andra 
länders fartyg. 

Det finns andra CIWS-projekt i olika utvecklingsstadier. GOALKEEPER kallas 
ett NATO-projekt med General Electric's 30 mm Gatling-pjäs med sju eldrör och 
eldhastigheten 4200 sk/min. Det finns också ett alternativ med en Mauser-pjäs med 
fyra eldrör och eldhastigheten 3200 sk/min. 

Eldledningssystemet Flycatcher består av en separat spaningsradar av hoppfre
kvenstyp och en eldledningsradar med två olika frekvenser. Till radarsiktet är kopp
lat e1.1 TV-kamera för följning vid svår störning. Eldledningssystemet är ett slutet sys
tem i likhet med Phalanx och Seaguard. 

Goalkeeper är nu i produktion för holländska flottans 12 fregatter av Kortenaer
klass. 

I Spanien utvecklas slutligen en pjäs med inte mindre än 12 eldrör av 20 mm kali
ber som ingår i ett CIWS-system med namnet MEROKA. 
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Passiva motmedel mot sjömålsrobotar 
Eftersom sjömålsrobotarna blir alltmer avancerade i fråga om precision och verkan 
måste alla medel utnyttjas för fartygens självförsvar. Här spelar även de passiva mot
medlen en viktig roll. 

Avsikten med de passiva motmedlen är att avleda robotens målsökare från det av
sedda målet och i stället få den att gå mot det skenmål man skapat. Som framgår tidi
gare under avsnittet om EXOCET-roboten utnyttjade sig engelsmännen flitigt och 
med viss framgång av radarreflekterande remsor för att missleda EXOCET-robotar
nas radarmålsökare under Falklandskonflikten. 

Många passiva motmedelssystem har utvecklats under de senaste åren. Gemen
samt för dem alla är att de avser att placera ett skenmål av radarreflekterande remsor 
eller JR-facklor mellan det egna fartyget och den anflygande roboten. Skenmålet 
skall vara så attraktivt att roboten väljer detta framför det avsedda målået. Sättet för 
att åstadkomma skenmålet varierar. l vissa system utnyttjas en kombination av rem
sor och JR-facklor för att möta hotet från moderna kombinerade radar- och JR-mål
sökare. 

Som exempel på allmänna krav på ett passivt motmedelssystem kan nämnas de 
krav som franska flottan hade på DAGAlE-systemet som nu installeras på franska 
fartyg: 
l. Systemet skall kunna neutralisera alla typer av sjömålsrobotar med radar- eller 
IR-målsökare. 
2. Systemet skall ha en reaktionstid efter robotupptäckt av 4 sek. 
3. Systemet skall reagera omedelbart och automatiskt efter larm från spanings
medlen. 
4. System skall ha 360° täckning. 
5. System skall ha kapacitet att möta tre samtidiga anfall från olika bäringar av ro
botar med olika typer eller kombinationer av målsökare. 
6. Systemet skall vara kostnadseffektivt. 

För att ett remssystem skall vara effektivt mot moderna radarmålsökare måste 
remsmolnet vara så likt fartyget som möjligt så att målsökaren upplever molnet som 
ett fartygsmåL Av samma skäl måste molnet vara placerat nära vattenytan. Remsor
na måste täcka de för sjömålsrobotar aktuella frekvensbanden. Kraven på !R-sken
målet är att det åtminstone måste täcka de två !R-fönstren 8--15 mikrometer och 3-5 
mikrometer, som motsvarar värmestrålningen från fartygsskrovet resp avgaserna 
från skorstenen. För att vara helt effektivt måste det dessutom placeras på samma 
ställe som remsmolnet, ha en varaktighet av 30 sek och slutligen ha riktiga geometris
ka dimensioner och inte bara en punkt. 

Följande system är nu i operativt bruk eller under produktion . 

RBOC MK33 
Amerikanskt system i operativt bruk i amerikanska flottan och i ett flertal andra län
der. RBOC (Rapid Bloom Off-board Countermeasures) består av en eller flera fasta 
granatkastare med sex 11,2 cm eldrör, i regel en kastare på varje sida av fartyget. Tre 
olika granattyper finns, remsor, JR-facklor och kombinerade rems- och !R-granater. 
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CORVUS 
CORVUS är det engelska remsraketsystemet, som användes under Falklandskriget. 
CORVUS består av två vridbara utskjutningsställ med åtta 19 ,5 cm eldrör arran
gerade i tre grupper- två eldrör rakt fram och tre eldrör 45o förskjutna åt vardera si
dan, d v s täckande 90° vinkel i sida. Alla har 30° elevation. De 16 remsraketerna anses 
kunna skydda mot tre robotanfall innan omladdning måste ske. En ny remsraket med 
remsor täckande ett bredare frekvensband är under framtagning för CORVUS. 

SEAFAN 
Engelskt system under utveckling . 

SEAFAN består av en utskjutningsanordning för sex 10,5 cm raketer med last av 
antingen remsor eller !R-facklor. Reaktionstiden från målupptäckt tills skenmålet 
börjar utvecklas uppges vara 0,5-6 sek och remsmolnet varar 3-6 min beroende på 
vindhastighet . 

PROTEAN 
Engelskt system under produktion för ett flertal länder. 
PROTEAN är ett system som har slående likheter med det svenska PHILAX (till
verkaren av PROTEAN-systemet, engelska MEL, ingår i Philipskoncernen). Det 
består av fyra däcksfasta utskjutningsmagasin, vardera med 36 eldrör. De 144 rems
granaterna som är 40 mm i diameter skjuts i grupper om 9 st med 0,1 sek intervall 
mellan grupperna. Flygtiden är l sek och remsmolnet utvecklas på mindre tid än 5 
sek . Remsmolnets utsträckning i höjdled är 4G-60 m. Avfyring sker manuellt eller au
tomatiskt med hjälp av förvarningssystemet. 

SHIELD 
Engelskt projekt avsett att ersätta CORVUS omkring 1985. 

SHIELD har, jämfört med CORVUS, större räckvidd (10 km) helautomatiskt av
fyringssystem kopplat till fartygets dator , täcker ett brett frekvensband (8-18 G HZ) 
samt IR- och laserskenmål integrerade i systemet. 

DAGAlE 
Franskt system under tillverkning för franska flottan och för ett flertal andra länder, 
bl a Argentina. 

DAGAlE består av en vridbar granatkastare innehållande tio behållare med var
dera 33 remsgranater eller 34 granater med IR-facklor. Granaterna i behållarna har 
olika utskjutningsriktning i höjdled, varierande mellan 15° och 80° för att ge spridning 
på remsmolnet respektive !R-facklorna. Granaterna skjuts ut i en sekvens som pågår 
under 0,5 sek. De 132 remsgranaterna åstadkommer inom en sek från den första 
"blomningen" ett remsmoln som är 100m högt och150m brett med basen på molnet 
ungdär 20 m över havsytan . 

!R-granaterna används något annorlunda . Först placeras på kort avstånd från far
tyget 8 granater, innehållande !R-facklor med en brinntid av 5 sek. De återstående 
26 granaterna skjuts med en sekunds intervall. Varje granat innehåller en IR-fackla 
som brinner c:a 2 sek efter att granaten nått vattenytan . På det sättet underhåller 
man ett IR-skenmål under c:a 30 sek . 
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SAGAIE 
Franska flottan har beslutat att utveckla ett nytt system med längre räckvidd, SA
GAIE, som komplement till DAGAIE. De första fartyg som kommer att utrustas 
med SAGAIE blir de franska C70AA-fregatterna , som förses med två SAGAIE- och 
två DAGAIE-system. 

Till skillnad från DAGAIE, som utnyttjar granatkastarprincipen , använder SA
GAIE raketer för att nå de eftersträvade längre räckvidderna. 

MAGAIE, d v s Mini-DAGAlE är ett lättare, kompaktare system för små fartyg 
med tre granatbehållare på granatkastaren i stället för DAGAlE-systemets tio. MA
GAIE befinner sig ännu bara på projektstadiet och inga beslut om utveckling förelig
ger. 

HOT DOG/SILVER DOG 
Tyskt system under produktion . 

Systemet består av två granatkastare med vardera 6 eller 12 eldrör för utskjutning 
av 76 mm-granat med IR-facklor (HOT DOG) eller remsor (SILVER DOG) . Gra
natkastarna är däcksfast monterade , en på varje sida av fartyget. 

BREDA's lätta remsraketsystem 
Italienska BREDA har ett nytt motmedelssystem i produktion. Systemet är avsett 
för små fartyg och består av två utskjutningsanordningar för vardera sex 10 ,5 cm kor
ta remsraketer. Utskjutningsställen är däcksfast monterade ett på varje sida av farty
get . Raketerna har fast elevation och är riktade 45° och 135° åt resp babord och styr
bord . Avsikten är med andra ord att åstadkomma ett remsmoln i varje kvadrant runt 
fartyget vid ett plötstligt robotanfalL Förfarandet kan upprepas en gång, därefter 
måste omladdning ske. Irakiska flottan har beställt ett antal utrustningar för sina nya 
korvetter som är under byggnand. 

PHILAX 
PHILAX är det svenska motmedelssystemet mot sjömålsrobotar, utvecklat av Phi
lips Elektronikindustrier AB i samarbete med den franska pyrotekniska firman La 
Croix (därav namnet PHI-LAX) . Det är ett system för skydd av små fartyg mot sjö
målsrobotar med radar- och/eller IR-målsökare. PHILAX består av två eller fyra 
däcksfasta utskjutningsställ , ett eller två på varje sida av fartyget. Varje ställ innehål
ler fyra magasin med 36 remsgranater. De fyra magasinen kan utbytas mot sex ma
gasin med IR-granater eller man kan kombinera två magasin remsgranater med tre 
magasin IR-granater. 

De 36 remsgranaterna av 40 mm kaliber skjuts i grupper om 9 och sprids efter ut
skjutningen så att de ger ett effektivt remsmoln inom mindre än 4 sek . 

!R-granaterna avfyras momentant från ett magasin men !R-facklorna tänds i se
kvens för att ge tillräckligt lång varaktighet. De täcker båda de aktuella IR-fönsten 
8-15 och 3-5 mikrometer. 

Systemet är installerat ombord på svenska örlogsfartyg. 
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Övriga metoder för skydd av fartyg mot sjömålsrobotar Sjöstrider
na i samband med Falklandskonflikten har säkert givit nya erfarenheter vad gäller 
konstruktion och materialval vid framtagning av nya fartyg . 

De har också givit anledning till modifiering av redan byggda fartyg. 
Ett exempel på en sådan modifiering är den beslutade ombyggnaden av de 31 

amerikanska jagarna av Spruance-klass. Moderniseringsprogrammet omfattar först 
och främst beklädnad av känsliga delar av fartyget med pansar , sannolikt väljs Kevlar 
eller plastkeramiskt pansar för att inte alltför mycket förändra fartygens deplace
ment. En viktökning av 130 ton anses trolig. För det andra skall man göra en översyn 
av brandskyddssystemen ombord. Skotten skall göras brandhärdiga, aluminiumlej
darna skall bytas ut mot lejdare av stål och ett nytt eldsläckningssystem skall instal
leras i maskinrummet. 

De nya jagare som nu byggs i USA (DDG51-klass) kommer också att förses med 
130 ton pansar som skydd för stridsledningscentral, maskinrum och brygga. 

Sänkningen av jagaren Sheffield kommer säkert också att ge anledning till modi
fieringar av brittiska örlogsfartyg. Den brand som uppstod i jagaren sedan den träf
fats av EXOCET-roboten fick tydligen- trots att robotens stridsdel inte utlöstes vid 
träffen- ett våldsamt förlopp och varade i fyra timmar innan besättningen var tvung
en att överge fartyget. Besättningens oförmåga att bemästra branden kan ha berott 
på att fartyget innehöll mycket brännbart material. Exempelvis spreds elden snabbt 
genom fartyget via PVC-täckta kablar. Det är också väl känt att aluminium är ett 
material som är svårsläckt, när elden väl fått fäste, ven om just HMS Sheffield inte 
innehöll särskilt många aluminiumkonstruktioner. I fartyget fanns däremot material , 
som utvecklade giftiga gaser, som försvårade besättningens släckningsarbete. Allde
les säkert har emellertid också fartygets skyddssystem satts ur funktion vid träffen . 
Brandpumparna fungerade exempelvis inte sedan strömförsörjningen brutits. 

Sammanfattning 
Det står helt klart att robotarna kommer att dominera sjökrigföringen under över
blickbar framtid. Sjömålsrobotarna blir mer och mer avancerade. Introduktionen av 
en ny robottyp föder efter en tid ett nytt motmedel avsett att klara av den nya ro
boten. Hela tiden ligger motmedlen ett steg efter anfallsmedlen. Detta är å andra si
dan inget nytt. Så har det alltid varit inom krigföringen och så kommer det alltid att 
förbli . Det gäller bara att följa med den tekniska utvecklingen , varje land efter sin 
förmåga. För små länder med begränsade resurser blir lösningen kanske i stället en 
övergång till många små fartyg för att inte förlusten av ett fartyg skall bli så kännbar. 
Fartygens ringa målyta och höga fart är för övrigt också ett visst skydd . Passiva mot
medel som remsor och JR-facklor är billiga och har bevisligen god effekt mot radar
och JR-robotar. Om fartygen dessutom så mycket som möjligt utnyttjar det skydd 
som skärgården ger ökar överlevnadssannolikheten avsevärt. 

För stormakterna går utvecklingen vidare mot allt mer komplicerade och dyrbara 
antirobot-robotsystem. Kanske heter det slutliga försvarsvapnet mot sjömålsrobotar 
laserstrålvapen . Strålvapen i form av högeffektslaser har inte berörts i denna års
berättelse helt naturligt beroende på den sekretess som råder kring försöken med 
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dessa nya vapen. Det har emellertid framskymtat i tidningsartiklar att det pågår ett 
intensivt arbete på öst- och västsidan. o 

Sovjetunionen lär för övrigt redan ha installerat en högeffektslaser ombord pa den 
andra av de fyra nya kryssare av Kirov-klass som är under byggnad på Leninvarvet. 
Laservapnet, vars strålning ligger inom JR-området (3,7 mikrometer) uppges ~a en 
räckvidd av uppemot 10 km mot sjömålsrobotar med JR-målsökare eller kombmera
de radar/JR-målsökare. 

Amerikanska marinen har ett motsvarande projekt- SEA LITE- med en 2,2 MW 
kemisk laser inom JR-området (3 ,8 mikrometer). Systemet kallas MJRACL (Mid-ln
fra-Red Advanced Chemical Laser) och bedöms kunna vara i operativt bruk ombord 
på amerikanska fartyg om 5-7 år. . 

Med andra ord är kanske inte laservapnet så avlägset , även om det ekonomtskt 
knappast torde vara inom räckhåll för andra än stormakterna . 
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OF SELF-DEFENCE 
Flygburna radarsystem. IK-utrustningar. 
Spaningsradar for luftvärnssystem. Marina 
radar for luft- och ytspaning. FUR-system 
for spaning och navigation i mörker. Laser
avståndsmätare. Sidtittande radar for kust
och havsövervakning. Datorer. 

Försvarselektronik for flygvapnet, 
arrnEm och marinen. Avancerade system base
rade på radar-, laser- och infrarödteknik. 

The electronic art of self-defence by 
Ericsson. 

ERICSSON Ericsson Radio 
Systems 

ER ICSSON RADIO SYSTEMS AB , BOX 1001 , 43126 MÖLNDAL 
TELEFON:031 ·671000, TELEX 20905 ERICM I 

K ÅKE R LUNDBERG Åke Lundberg är f d J. marinläkare. Han har 
tidigare publicerat flera artiklar i TiS om sjuk
vården vid flottan i äldre tider, och också be
lönats av sällskapet. 

Krigsmaktens flottor och de kväste 
Till amiralerna Ulfsparre och Bielkenstierna. - " Om sjuka båtsmän och knektar finnes på flot
tan, sättes de i land." Christina, etc (1644). 

I Tidskrift i Sjöväsendet publicerades 
1973 en artikel om Örlogsflottans sjuk
transport- och lasarettsfartyg samt 1977 
en om Sjukskeppen Starkotter och Göta 
Lejon som annexsjukhus 1808-1816. 
Därvid lämnades viss beskrivning av de 
materiella resurserna att taga hand om 
de sjuka och stridsskadade (de kväste) 
om skeppsbord. Det var dock endast 
första ledet i vården av de kväste. Ett 
andra led var evakueringen från fartyget 
och mottagande i land antingen i en 
(provisorisk) förläggning eller i ett sjuk
hus. I det följande lämnas en översikt 
beträffande de möjligheter som stod till 
buds. 

På de seglande örlogsfartygens tid 
kunde det uppkomma besvärliga situa
tioner, då det gällde att transportera de 
kväste från fartygen till lämplig ort i 
land. Fartygets sjö- och stridsduglighet , 
väder och vind, kustens tillgänglighet 
från sjön, möjligheten få vård i land med 
flera omständigheter var faktorer , till 
vilka hänsyn måste tagas . 

Redan kung Erik XIV beslutade , att 
de kväste icke fick kvarbliva på flottans 
fartyg . I instruktion för 1676 års sjötåg 
föreskrevs , att vissa mindre stridsdugliga 
skepp skulle avses för transport av strids
skadade och sjuka. Dessa skepp försågs 
troligen icke med någon särskild inred
ning för sjukvårdsändamål och förlägg
ningen för de kväste var antagligen i 
stort sett densamma som för manskapet 

på de stridande enheterna. Direktiven 
var otillräckliga. Amiralitetsmedikus Ar
vid Faxe (1733-1793) hade all anledning 
att i sin avhandling om "Hushålningen til 
Siös" (1782) framhålla, att " då en flotta 
utredes , bidrager ej ringa till sjukdomars 
hämmande, om hospitalskepp med
följer, på vilket de med svåra och smit
tande sjukdomar behäftade , sårade eller 
kväste från de övriga skeppen kunna för
läggas". Riktlinjer för inredning och ut
rustning av ett sådant fartyg angives där
emot rätt ingående. 

Avtransport skedde till orter, där de 
kväste kunde komma under tak och få 
behandling av bardskärare liksom också 
få utspisning. Vård av läkare var något , 
som man i allmänhet icke kunde räkna 
med så fåtaliga som dessa var. Som ett 
drastiskt exempel på förhållandena kan 
nämnas, att när Carl von Linne 1732 på 
sin lappländska resa passerade Gävle , 
såg han där landets nordligaste apotek 
och stationeringsorten för Norrlands en
de provinsialläkare . Ännu fyrtio år sena
re fanns det endast trettiotvå provinsial
läkare i hela Sverige och alla dessa var 
stationerade i städer. 

En stor del av de kväste led av infek
tiösa sjukdomar , medan endast en min
dre del utgjordes av sårade. För smittans 
skull var det icke tillåtet , att de kväste 
fördes till Stockholm. De skulle i stället 
transporteras till lämpliga skärgårdsöar 
såsom " mera avsides och friskt beläg-
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na". De förberedda uteankarplatserna 
vid Dalarö, Älvsnabben och Nyhamn vid 
Himmelsö bedömdes vara olämpliga 
med hänsyn till möjliga kontakter med 
andra fartyg . Som särskilt ändamålsen
ligt område för inkvartering av flottans 
sjukskrivna bedömdes Öland vara med 
möjlighet till förläggning i präst- och 
bondgårdar. Andra lämpliga ställen för 
mottagande av de kväste ansågs vara 
Öregrund, Östhammar och Gävle med 
kringliggande landsbygd (Kong!. brev 
18/7 1565). Myndigheterna i de före
slagna städerna betackade sig dock för 
en sådan inkvartering, varför det i stället 
framkom förslag, att manskap med smit
tsam sjukdom skulle skickas till Häringe 
och Hammerstads gårdar i Söderman
land eller också till Värmdö och andra i 
"skären avsides liggande öar" liksom 
även till "konungens gårdar utmed sjö
sidan" . 

Anvisningar förelåg sålunda, men det 
var svårt att följa dem på grund av bris
tande detaljplanering och erforderliga 
resurser. Ännu i början på 1800-talet 
kunde det råda mycket kärva förhål
landen. Detta framgår bland annat av en 
underdånig rapport den 14/9 1808 från 
befälhavande amiralen vid örlogsflottan 
Johan Puke. Bakgrunden var den, att ör
logsskeppet Äran hade inkommit till 
Karlskrona ditsänd från utevarande flot
tan . Ombord medfördes över 400 sjuka, 
vilka kom dels från det egna skeppet , 
dels från flottans övriga fartyg . Denna 
oväntade transport medförde stora svå
righeter för sjukvården i Karlskrona, där 
flertalet sjukhus endast var provisoriskt 
iordningställda för sjukvårdsändamåL 
Härtill kom sjuka som låg i egna kvarter. 
situationen betecknades som " högst be
kymmersam ej mindre för utrymmet än 
felande medicinal betjäning och svårig-
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heter kunna anskaffa de många förnö
denheter, som för en sådaan sjukmängd 
fordras. Anstalter vidtages nu , att så 
skyndsamt möjligt är , få de sjuka i land 
transporterade" . För övrigt var möjlig
heterna att ersätta de avpolletterade 
med friskt manskap i erforderlig om
fattning omöjlig genom brist på folk. 

segelleder, örlogsfartyg 
och de kväste 
Sedan gamla tider fanns utefter svenska 
och finska kusterna olika skeppsleder, 
som användes enligt hävd både av ör
logs- och handelsfartyg. Den äldsta be
skrivna skeppsleden genom skärgården 
finner man som bekant i ett tillägg till 
Valdemar Sejrs jordabok från mitten av 
1200-talet. Denna led slingrade sig i stort 
sett genom Draget innanför lärflotta 
förbi Yxlö och Muskö samt vidare förbi 
Utö, Nämndö, Runmarö, Möja , Ljus
terö och Yxlan upp till Arholma och se
dan över mot Finland. Redan tidigt kom 
skärgårdsbor, som bodde invid skepps
lederna, att anlitas som styrhjälp. 1535 
anslog Gustav Vasa åt bonden Anders 
Bertilsson ett hemman på Öja med 
skyldighet för honom och hans efter
kommande att styra och ledsaga konung
ens och kronans skepp och farkoster lik
som också alla handelsfartyg , som hade 
behov därav . Liknande överenskom
melser träffades sedan med flera fiskar
bönder på andra orter . 

Genom åländska och finska skärgår
darna finnes också några uråldriga 
skeppsleder. Den i detta sammanhang 
aktuella österleden är beskriven i Hede
by-itinerariet från 1200-talet. Leden 
lämnade svenska kusten vid Arholma för 
att via Lemböte på Åland stryka österö
ver ytterst ut i havsbandet förbi Föglö 

och Kökar samt innanför Hangö (Hang
edet) till Porkala och Reva!. -En annan 
viktig segelled , som även kallades leden 
för svenska hövdingar och härmän , gick 
förbi Föglö över stora vattuskiftet till 
Korpoström, där den delade sig dels till 
Åbo , dels till Hangö och Viborg. I detta 
sammanhang har den så kallade postrut
ten mellan Grisslehamn och Åbo icke 
något intresse liksom ej heller den nume
ra använda stora Stockholmsleden. 

Bebyggelsen utefter skeppslederna 
kom- ehuru den var relativt gles- att få 
stor betydelse för evakuering och för
läggning av sjuka och sårade i land. Gus
tav II Adolf ansåg sig sålunda föranlåten 
att öka underhållet till kyrkoherden i 
Korpo , emedan han hade sitt säte invid 
en livligt frekventerad farled , varigenom 
han blev mycket besvärad av gästande 
krigsfolk liksom andra , som kom där för
bi. Mera påtagliga minnen från forna ti
ders färder finner man i olika minnes
märken . På holmen Skarlot har hertig 
Carls namn huggits in i klippan. Gustav 
Ill:s namn jämte årtalet 1787 pryder en 
klippa på Barkholmen i Embarsund. 
Gustav IV Adolfs namnchiffer finns på 
en berghäll på Södö i Små-Sottunga. 

För en flotta verksam i gotländska far
vattnen var situationen annorlunda, då 
möjliga evakueringsplatser runt ön är 
talrika och i allmänhet lätta att nå. I ja
nuari 1712 begärde landshövdingen på 
Gotland , att en liten eskader skulle 
kommenderas till ön för dess skydd. Som 
motiv anförde han därvid , att landstig
ning kunde ske på mer än hundra ställen 
runt ön. Det vore därför utan någon 
egentlig nytta att uppföra befästningar 
utom vid Slite under förutsättning , att 
en eskader stationerades där. De kväste 
beräknades bli inkvarterade på samma 
sätt som på Öland . 

Om skärgårdsflottan 
och örlogsflottan 
Den till armen hörande skärgårdsflot
tan, som förde en helt blå, tretungad ör
logsflagga , bestod av förhållandevis 
mindre segelfartyg, som även kunde 
framdrivas genom rodd. Beroende på de 
olika fartygstypernas konstruktion var 
manskapets möjligheter till förläggning 
ombord högst otillfredsställande . På de 
mindre fartygen kunde ej ens matlagning 
ske ombord. Dessa förhållanden gjorde , 
att skärgårdsflottan var nödsakad mes
tadels hålla sig inomskärs och ta sig fram 
efter de gamla skeppslederna . Fram
farten blev givetvis rätt långsam på 
grund av nödvändiga strandhugg eller 
uppankringar för att bereda manskapet 
erforderlig vila och tillfälle till utspisning 
med varm mat. 

Skärgårdsflottan var organisatoriskt 
delad i två eskadrar , den svenska och 
den finska. Den förstnämnda var främst 
baserad i Stockholm men hade även ga
lärer stationerade i Karlskrona, Göte
borg, Malmö och Stralsund. Den sist
nämndas huvudbas var Sveaborg. 

Själva örlogsflottan , som var under
ställd amiralitetet, hade i huvudsak ett 
annat område för sin aktivitet nämligen 
öppna havet. För att de kväste skulle 
kunna beredas lämpligaste vård och ej 
heller genom en otillfredställande för
läggning ombord inkräkta på för andra 
ändamål nödvändigt utrymme , var den
na flotta bland annat av den anledningen 
mycket beroende av goda hamn- och 
ankringsplatser. I detta sammanhang är 
det intressant taga del av hertig Carls be
fallning den 27/10 1808 att ålägga övers
telöjtnant Ljungberg " undersöka huru
vida det på Rådmansö i närheten av Ka
pellskär finnes något lämpligt ställe an
lägga en hamn för skärgårdsflottan så 
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beskaffad , att om så erfordras även stör
re krigsfartyg där skulle kunna inlöpa. 
Det skulle därvid beaktas, huruvida hol
mar eller skär utanför en tänkt hamn 
skulle kunna ge skydd och därvid borde 
befästas" . 

Inrättande av vårdplatser 
Vid en granskning av krigsmaktens dåti
da egna resurser avseende vårdplatser 
för sjuka och stridsskadade från flot
torna så finner man dessa helt otillräck
liga. Samma var för övrigt förhållandet 
och det kanske i ännu högre grad beträf
fande den civila sjukvården. 

Vad gäller Stockholms-området hade 
drottning Kristina år 1646 upplåtit den 
mark, som nu upptages av Djurgårds
staden, åt amiralitetets krigsmannakassa 
för att där uppföra förläggningsbyggna 
der och sjukbaracker för sjömän. Trettio 
år senare måste även andra byggnader, 
som uppförts på Djurgården, tagas i an
språk för samma ändamål. Dessa olika 
byggnader blev emellertid icke tillräck
ligt underhållna, vilket antagligen berod
de på, att amiralitetet åren 1683-1719 
utlokaliserades först till Kalmar och 
därefter till Blekinge skärgård (Karls
krona). skärgårdsflottan fick dock en er
sättning för de förfallna byggnaderna ge
nom det stora sjukhus , som uppfördes på 
Kastellholmen och kunde tagas i bruk 
1739. Tillbyggnad i två omgångar ut
ökade platsantalet till150 år 1789. I sam
band med andra finska kriget tillkom nå
gra provisoriska sjukhus bland annat på 
Övre Manilla, Marieberg och Drottning
holm•. Slutligen fick amiralitetet 1806 till 
sin disposition för sjukvårdsändamål 
hemrueman Starkotter , som var i dåligt 
skick och därför blivit utrangerat som ör
logsfartyg. Det apterades nu till sjuk
skepp för att utnyttjas som annex till 
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sjukhuset på Kastellholmen. Dessutom 
hade armens i Stockholm garnisonerade 
förband egna små sjukförläggningar men 
med otillräckligt antal vårdplatser, var
för det i stor utsträckning torde ha före
kommit sjukskrivning i kvarter. 

I Karlskrona rådde delvis likartade 
förhållanden. Åren 1682-1683 uppfördes 
på Värn ö några smärre byggnader, vilka 
provisoriskt skulle användas för sjuk
vård. En mera ändamålsenlig sjukhusan
läggning, de så kallade amiralitetsbarac
kerna, tillkom 1691-1692 på Björk
holmen. Ökad sjuklighet 1712 föranled
de, att Tyska gården tillfälligt utnytt
jades till förläggningsutrymme åt säng
liggande sjuka . Detta visade sig dock ic
ke förslå, varför lämpliga örlogsskepp 
avrustades och gjordes i ordning till sjuk
skepp. Vid anläggning av en ny docka i 
Karlskrona måste amiralitetsbarackerna 
utrymmas 1756. S jukvården flyttades då 
över till de nya kasernerna vid bastion 
Aurora. Åtta år senare var hela sjuk
vården samlad där. Åren 1789-1790 upp
fördes ett stort militärsjukhus i form av 
en träbyggnad vid Kyrkogatan och av
sågs bereda plats åt c: a 1000 sjuka. Innan 
detta sjukhus hunnit bli helt färdigställt 
-det hade dock redan delvis tagits i bruk 
-utbröt i staden en vådeld, som ödelade 
nästan tre fjärdedelar av bebyggelsen, 
däribland det nya sjukhuset, som helt 
blev lågornas rov. Branden var en av de 
svåraste, som drabbat en stadsbebyg
gelse i Sverige. Man tvingades därför 
flytta sjukvården tillbaka till de gamla 
lokalerna i bastion Aurora. Under 
1808-1809 års krig räckte amiralitets
sjukhuset icke till för att klara de ökade 
anspråken på vårdmöjligheter. Därför 
måste man återigen tillgripa utvägen 
med provisoriska sjukhus och sådana in
reddes i tunnebodsmagasinet, slup
skjulet, nya kasernbyggnaden m fl hus. 

Dessutom tog man i anspråk det utdöm
da linjeskeppet Göta Lejon, som aptera
des till sjukskepp med ständig förtöjning 
i örlogshamnen. 

sjukvårdsanstalter i Finland för skär
gårdsflottan var koncentrerade till Svea
borg, som hade ett taktiskt gynnsamt 
och samtidigt rätt skyddat läge. På själva 
Sveaborg fanns ett sjukhus, som ansågs 
vara bra och dessutom på Svartholm ett i 
mindre gott skick. Under det andra fin
ska kriget blev dessa sjukhus snart över
belagda med vårdbehövande från skär
gårdsflottan. Manskapsbaracker och 
verkstäder måste därför tagas i anspråk 
för sjukvården. Dessa provisoriska för
läggningar räckte emellertid icke till 
utan sårade och sjuka måste inkvarteras i 
Helsingfors. Utmed den finska kusten 
fanns dessutom ett antal provisoriska 
sjukbaracker. Av dessa blev den på Sjuk
holmen i Viborgska viken mest känd för 
den katastrofbrand, som utlöstes genom 
fientlig aktivitet 1789, varvid samtliga 
inneliggande omkom. Den tragiska hän
delsen har förevigats med en oljemålning 
(se bild) av ögonvittnet Johan Tietrich 
Schoulz. Följande år besöktes Sjuk
holmen av bataljonspredikanten vid ar
mens flotta Anders Winberg, som har 
lämnat en gripande skildring av sin upp
levelse där. På Åland upprättades under 
1808-1809 års krig ett fördelningssjuk
hus i Ödkarby samt sjukhus i Godby, 
Grelsby och Finström. 

Utövande av sjukvård 
på örlogsfartygen 
Uppgift om ordnad sjukvård vid örlogs
flottan föreligger först från Erik XIV:s 
tid. Bardskärare började då anställas för 
tjänstgöring ombord. Det var först på 
1600-talet , som de upptogs i Stockholms 

skeppsgårds register. Ej förrän 1650 fick 
amiralitetet, d v s örlogsflottan , sin förs
te examinerade medicus liksom också sin 
förste apotekare. Läkarnas ringa antal 
gjorde, att endast ett fåtal skepp (stund
om endast amiralens) kunde tilldelas lä
kare med uppgift att svara för den me
dicinska vården på flottan och ha över
inseende beträffande bardskärarnas 
verksamhet. På grund av rekryterings
svårigheter fick ofta dåligt kvalificerade 
tyskar anställning som bardskärare. De 
från Tyskland inflyttade bardskärarna 
bildade redan 1571 ett eget skrå . Privi
legierna stadfästes sedermera 1655 och 
kallades skrået då Barberarämbetet. 
Detta utvecklades så småningom till den 
Chirurgiska societeten , vilken upplöstes 
1797, varefter Collegium ruedicum en
samt skulle svara för rikets medicinalvä
sende. Under de långvariga krigen fick 
bardskärar-(barberar-)mästare anställ
ning vid armen i fält såsom fältskärer. 

Med undantag för ett par fast anställ
da läkare utgjorde till en början den per
sonal, som skulle svara för flottornas 
sjukvård, en mer eller mindre proviso
risk kader av läkare och bardskärare, vil
ka amiralitetet anställde årligen för ak
tuella sjöexpeditioner. Dessa hade ingen 
navalmedicinsk utbildning och ofta ing
en kännedom om vad, som fordrades av 
dem. Därför utgav amiralitetsmedicus 
Arvid Faxe "Til Kongelig Svenska Siö
Macktens tienst" 1782 en avhandling om 
"Hushålningen til Siös" samt 1785 en 
" Minnes-Bok för Skepps-Läkare". Des
sa båda publikationer, som författats av 
en erfaren och duglig fackman, blev en 
ovärderlig hjälp för flottans läkare såsom 
ledning för sjukvårdens bedrivande och 
för handhavande av medicinalupp
börden. Dessutom innehöll "Siöregle
mente för Örlogsflottan" goda anvis
ningar beträffande sjukvårdstjänsten. 
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I reglemente för Kong . Maj :ts flotta 
under sjöexpeditioner (Sth 1834) återfin
nes följande bestämmelser: § 191. "Då 
skärgårdsfartyg utgå , böra, när sådant 
nödigt prövas, sjukfartyg åtfölja desam
ma , och tillika sjukhus i land inrättas i 
grannskapet av de ställen , där expeditio
nen kommer att utföras; och skola sjuk
fartygen, så ofta tid och omständigheter 
det erfordra eller tillåta, till sjukhusen 
avlämna sjuka och sårade" .-§ 192. "Så 
länge fartygen äro samlade på ett ställe, 
förbliva alla sjukfartygen därstädes ; men 
då någon bataljon detacheras på större 
avstånd, medsändes sjukfartyg med sin 
läkare". Som sjukfartyg i reserv iord
ningställdes bl a fyra roslagsskutor. 

Allmänna sjukvårdens utveckling 
Vården av sjuka och sårade har genom
gått en sakta skeende utveckling , som 
spänner över flera sekler. Genom re
formationen friställdes ett antal kloster , 
av vilka en del kom att utnyttjas som 
sjukhus eller kanske riktigare uttryckt 
sjukhärbärgen. Genom "Ordning för 
helgeandshus och hospital" av år 1533 
uppdrogs riktlinjer för sjukvårdsinrätt
ningarnas administration, men likväl för
sämrades sjukvården och mot slutet av 
Gustav Vasas regering var den nästan 
sämre än under slutet av medeltiden . 
Gustav Il Adolf föreskrev 1624, att ett 
hospital skulle inrättas i varje län och er
sätta de dåligt hållna hospitalen i städer
na. Vid sekelskiftet 1600/1700 fanns en
dast 9 provinsialläkare i hela riket me
dan antalet stadsläkare var betydligt 
störr<! . I vår första provinsialläkarin
struktion av år 1744 stadgades, att därest 
provinsialläkare var stationerad i stad 
med hospital, borde denne utan särskild 
betalning vårda de där inlagda sjuka. 

Det var först genom beslut 1765 , som 

188 

den civila sjukhusvården i vårt land bör
jade. Tidigare hade visserligen Akade
miska sjukhuset i Uppsala tillkommit 
med 10 och Serafimerlasarettet med 8 
vårdplatser. Det kan anmärkas , att det 
senare sjukhuset var avsett som ett riks
sjukhus för både Sverige och Finland. 
Genom nämnda beslut skulle det inrät
tas 21 lasarett i de olika länen samman
lagt i egentliga Sverige och Finland. Från 
marin synpunkt hade endast de vid eller i 
närheten av kusten belägna lasaretten 
någon betydelse , vilket gör , att endast 
18 var aktuella . När dessa sjukhus till
kommit , var dock vårdplatserna fåtaliga 
och särskild sjukhusläkare saknades me
rendels . 

De utrymmen ombord på örlogsflot
tans fartyg , som i första hand avsågs för 
sjukvårdstjänsten under strid, var mind
re lämpliga för detta ändamål. Under or
dinära förhållanden skedde på örlogs
flottans fartyg utvägningen av besätt
ningens proviant i ett utrymme på för
rådsdäck, d v s under vattenlinjen. För
delen med detta utrymme var, att det låg 
centralt i skeppet och var relativt väl 
skyddat. Före strid - samtidigt som el
den i den närbelägna byssan släcktes -
togs ifrågavarande utrymme i anspråk 
för sjukvården och ställdes i ordning till 
kvästlave, där de sårade togs om hand 
för en första vård. Blev kvästlaven full
belagd, vilket kunde ske snart nog , inrät
tades en provisorisk förläggning för de 
kväste på nedre batteridäck (motsvaran
de) genom förhängda segel. På så sätt 
undanskaffades de, som blivit odugliga 
till strid. Möjligheterna till verklig vård 
var minimala. Härtill kom, att det var 
kallt , fuktigt och dragigt ombord , varför 
de sårade lätt nog blevo nerkylda . Det är 
intressant att läsa , vad prins Wilhelm i 
sin bok "Alle mans katt" skrivit om 
kvästlave. Han tjänstgjorde som kadett 

under åren 1898-1904 och hade under 
den tiden långa kommenderingar på 
gamla fregatter. Prinsen skrev: "Under 
trossbotten slutligen fanns hålskeppet 
Här lågo . . jämte en rad förrådsrum 
bland dessa lakegodskällaren , som av nå
gon anledning kallades kvästlave. En 
obestyrkt uppgift förmäler att rummet 
förr i världen använts till förbandsplats 
under strid , men som där varken fanns 
ljus, luftväxling eller vatten för de såra
des , de "kvästes", skull får man hoppas , 
att uppgiften är oriktig". 

På skärgårdsflottans fartyg fanns det 
knappast några möjligheter alls att bere
da godtagbar förläggning åt de sjuka och 
stridsskadade. Fartygens konstruktion 
avvek en hel del från örlogsflottans . För
rådsdäck var icke alls så rymligt och ne
dre batteridäck saknades hos de flesta 
typerna. Detta gjorde, att de kväste i all
mänhet endast kunde läggas under bar 
himmel utsatta för väder och vind sam
tidigt som de blev till hinder för arbetet 
ombord. 

Regementspastor Tiburtius var i sep
tember 1742 ombord på galärerna i Jung
frusund och skriftade då några sjuka och 
besättningskarlar samt förrättade be
gravning i land. Han var bland annat om
bord på galären Tessin, om vilket besök 
han meddelade följande: " Nere i rum
met var horribelt osnyggt . soldaterna 
hade rödsot , så att tågvirke , golv och 
sängar , ja allt var nedsmutsat med blod 
och träck. Det var en gruvlig stank , så 
jag undrade , huru någon kunde bliva vid 
liv. Ändå frågade ingen efter rengöring , 
så det såg ut, som allt med flit beford
rades till undergång." Alla sjuka skulle 
sedermera föras till Vaxholm. 

Amiral Carl Tersmeden efterlämnade 
omfattande dagböcker. År 1742 notera
de han bland annat , att det var besvär-

ligt att omvandla ett proviantfartyg till 
sjukskepp. Han beklagade sig också över 
att dagligen 12 a 15 man begravdes på 
"var holme" : Man arbetade så att folket 
knappast fick tid att äta, varigenom 
sjukdomarna ännu mera tilltog. På Ter
smedens fartyg med en ursprunglig be
sättning om 237 man hade efter några 
månader 56 dött och av de dittills överle
vande var 100 sjuka. 

För marinen aktuella sjukhus fanns i 
slutet på 1700-talet i följande städer. 
Inom parentes anges det årtal sjukhuset 
kunde tagas i anspråk. Göteborg (1782) 
30 sängplatser, Halmstad (1781) 10 do , 
Lund (1768) 8 do , Kristianstad (1776) 4 
do, Karlskrona (1797) 8 do, Kalmar 
(1776) 5 do, Norrköping (1785) 6 do , 
Visby (1772) 12 do, Nyköping (1773) 30 
do, Södertälje (1777) 8 do, Norrtälje 
(1791) 18 do , Gävle (1776) 12 do , Sunds
vall (1776) 2 do, Härnösand (1788) 9 do , 
Umeå (1785) 12 do, Uleåborg (1792) 6 
do, Vasa (1768) 8 a 10 do, Åbo (1785) 8 
do. Serafimerlasarettet hade 1782 48 
vårdplatser och 1805 100. 

Sjuklighet och stridsskador 
Arvid Faxe har i sin avhandling om 
"Hushålningen til Siös" ägnat stor upp
märksamhet åt aktuella sjukdomar och 
med dem förenade smittorisker och re
kommenderar , att varje karl snarast ef
ter ankomsten ombord noga besiktigas 
beträffande hälsotillståndet och att hans 
kläder inventeras. Befinnes han ha sådan 
sjukdom eller " utvärtes bräcklighet" , 
som kan medföra äventyrliga följder för 
honom eller andra, bör han snarast av
polleteras. Det synes försiktigare med 
några man mindre i besättningen än att 
medtaga sjuklingar, som kunde åstad
komma flera sjuka. 
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Det är ganska vanskligt att få en säker 
uppfattning om de epidemiska sjuk
domar, som härjade i Sverige och Fin
land under 15- och 1700-talen. Någon sä
ker diagnos var med den tidens resurser 
och kunskaper om sjukdomarna icke 
möjlig. Av tillgängliga uppgifter kan 
man dock dra vissa slutsatser och förmo
danden . 

Pesten försvann ur landet under 
1700-talet och koleran hade ännu icke 
dykt upp. Smittkopporna liksom också 
rödsot härjade i upprepade epidemier , 
som var svåra. Nästan lika farlig var 
scharlakansfebern, vilken då förekom i 
en svårartad typ. Frossa var en vanlig 
sjukdom. Mässling och kikhosta före
kom nästan årligen. Sistnämnda sjuk
dom tog under åren 1749-1764 över 
45 000 liv . strypsjuka och difteri även
ledes många liv. Vid sidan om dessa re
lativt lätt igenkännbara sjukdomar här
jade tarminfektioner, fläckfebrar, "brö
stinflammationer" , "snuvfeber" , m m. 
En svår fläckfeberepidemi hemsökte 
flottans och lantmilitärens personal i och 
omkring Karlskrona under åren 
1788-1789. Omkring 50 000 insjuknade 
och mer än 5 000 avled. 

Anbefalld besiktning vid ankomsten 
ombord kunde givetvis inte gallra ut de 
karlar som var smittade, men där sjuk
domen ännu icke brutit ut. 

Kungl. Maj :t utfärdade den 30/9 1789 
en kungörelse om vård och skötsel av de 
sjuka - kronans manskap och förhyrda 
sjömän - vilka drabbats av en smittosam 
dock icke dödlig sjukdom, som utbrett 
sig inom örlogsflottan och där samtidigt 
drabbat några tusen man. sjukhusen i 
Karlskrona var icke dimensionerade för 
den påtvingade överbeläggningen med 
åtföljande hygieniska vådor. Det var 
otänkbart att låta de sjuka få vara kvar 
på sjukhusen till dess de blivit helt åter-
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ställda. Det förordnades därför , att de 
sjuka , när de "blivit från den gängse fe
bern fria och äga så mycken styrka, att 
de utan fara flyttas kunna, böra till sin 
hemvist förlovas , där de under sundare 
luft snarast återställda varde". Denna 
evakuering sågs emellertid på sina håll 
med ogillande, då den befarades kunna 
sprida smitta . Landshövdingen i Ös
tergötlands län ingav därför en skrivelse 
med protest. 

De konvalescenter och frikallade, som 
skulle bege sig till hemorten, beordrades 
vanligen inställa sig viss tid på en ang
iven samlingsplats för att därifrån av
marschera (ev transporteras med for
don) till hemorten. 

Antalet olycksfallsskador liksom 
stridsskador var väsentligt färre än sjuk
domsfallen. De utgjordes ofta av split
tersakdar med fula sår och svåra infek
tioner , vilka det med dåtida resurser var 
vanskligt få utläkta. I samband med Na
poleon-kriget utvecklades den kirurgiska 
tekniken avsevärt till stor del tack vare 
den franske chefskirurgen Larrey. Det 
var dock först långt in på 1800-talet som 
narkos och antiseptik uppfanns. Detta 
nämns här endast för att ge viss förstå
else för den rådande situationen. Död
ligheten efter kirurgiska ingrepp var för
färande hög. Den kirurgiska verksamhet 
som var möjlig vid de marina enheterna, 
var i hög grad begränsad och av en rela
tivt primitiv art . 

Sammanfattning 
I det föregående har i korthet lämnats en 
del fakta om och synpunkter på sjuk
vårdens situation för krigsmaktens ör
logsflottor (amiralitetets och armens) 
från mitten på 1500-talet till in på förra 
delen av 1800-talet, d v s en tidsperiod 
på närmare 300 år . I det tidigare skedet 

Sjukhusbranden på Pikauri (=Sjukholmen) genom fientlig aktion i samband med sjöstriden vid 
Svensksund d. 2418 1789. Målning av ögonvittnet underofficeren Johan Tietrich Schoulz. 
(Detalj) 

hade sjukvården en standard, som föga 
skilde sig från den medeltida nivån , som 
var baserad på teoretiska och naturfilo
sofiska spekulationer. I slutet av 1700-ta
let utvecklades en medicinsk vetenskap 
på naturvetenskaplig grund, vilket blev 
mycket betydelsefullt för den fortsatta 
utvecklingen . 

Under de aktuella 300 åren rådde det 
sålunda mycket kärva förhållanden för 
den marina sjukvården och den kunde 
knappast inge sjömännen en känsla av 
trygghet. De kunde icke räkna med att 
få verklig hjälp och sedan överleva under 
drägliga förhållanden. Bristande resur
ser ombord gjorde, att en snar evakue
ring till, om möjligt en sjukvårdsinrätt-

ning i land , var en nödvändighet. Under 
senare delen av 1700-talet hade resurser
na ombord blivit avsevärt bättre. Sär
skilda sjukskepp iordningsställdes vid 
behov. I ett något tidigare skede hade 
sjukhusbyggnader tillkommit såväl i 
Karlskrona som i Stockholm. På 1760-ta
let upprustades den civila sjukvården ge
nom tillkomsten av ett sjukhus i varje län 
men vårdplatsantalet var dock helt otill
räckligt. 

(Till manuskriptet finns fogad en omfattande 
litteraturförteckning, vilken inte införes i tid
skriften utan läggs till Kungl. Örlogsman
nasällskapets handlingar. 

Redaktionen) 
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Korresponderande ledamoten 
BO HUGEMARK 

Bo Hugemark är överstelöjtnant vid 
Värmlands regemente och f d general
stabsofficer. Han har under flera år varit 
lärare i strategi vid militärhögskolan. 

Medelhavet - Länk mellan NATO och 
Mellersta Östern 

Haven har genom tiderna spelat växlan
de roller i folkens liv och nationernas 
politik. Tidvis har de förenat olika delar 
av världen , särskilt då sjötransporter va
rit överlägsna landtransporter i hastig
het , kapacitet och säkerhet. Tidvis har 
de varit "värn mot mindre sälla länders 
avund", mer eller mindre pålitliga skydd 
beroende på vilka resurser de inblandade 
länderna satsat på sin marina styrka. 

I våra dagar finns en viss tendens att 
betona den senare aspekten . Erfaren
heter från 1900-talet har ju visat att in
vasioner över haven är mödosamma och 
vanskliga företag, som ofta tar lång tid 
att förbereda. Men erfarenheterna visar 
också att haven som vallgrav ofta över
värderas ; utan ett starkt invasionsför
svar är naturens skydd illusoriskt . 

Men det har också kommit in nya di
mensioner. 

Operationer till lands, till sjöss och i 
luften har länge varit ömsesidigt bero
ende av varandra . Utvecklingen av kon
ventionella och nukleära vapensystem 
och strategier har nått så långt , att 
många traditionella hotbilder och säker
hetspolitiska dogmer ställs på huvudet. 
Till och med i det föga sjösinnade Sveri
ge har man till följd av ubåtsaffärerna 
sent omsider börjat vakna till insikt om 
att något har förändrats . 

Ingenstans är havets roll ett mer 
komplicerat problem än i Medelhavsom
rådet. Över det f d Mare Nostrum finns 
osynliga band mellan olika nationer. På 

och runt havet finns stridskrafter som i 
en väpnad konflikt skulle skapa en oer
hört komplicerad operativ bild. Allt det
ta bidrar till att den enkla avgränsningen 
av NATO:s ansvarsområde som i geo
grafin är Medelhavet samt Turkiets öst
och sydgräns kan bli minst sagt pro
blematisk . 

Syftet med denna uppsats är att peka 
på och i någon mån systematisera en del 
sådana sammanhang. Bl a kanske detta 
kan ge viss substans åt diskussioner om 
risken för att konflikter i Mellersta Ös
tern sprids till Europa. 

Oklara förpliktelser 
NATO-alliansens åtaganden är strikt be
gränsade till försvar av medlemsstater
nas hemterritorier mot ett militärt an
grepp. Inte ens dessa förpliktelser är fria 
från oklarheter. Är principen "en för alla 
- alla för en" trovärdig, även om an
grepp riktas mot en mindre allianspart
ner t ex i ett " flankområde" ? Man kan 
inte utesluta att det kan uppstå stora 
politiska meningsskiljaktigheter kring 
frågan om huruvida NATO medvetet 
skall utvidga en " lokal" konflikt. Det 
gäller givetvis främst kärnvapenupp
trappning men även t ex "interdiction" 
med flyg mot områden som ligger långt 
från den direkta krigsskådeplatsen , vil
ket kan bli aktuellt på grund av att 
NATO är underlägset på marken i 
många områden. 
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Än mer problematiskt blir NATO:s 
agerande i "skymningslägen", i kriser 
som kan leda till krig, eller i väpnade 
konflikter utanför Europa. Man kan tän
ka sig lägen såsom en större kris i Golf
området där NATO-staterna har gemen
samma intressen och syn på vad som bör 
göras , men som icke desto mindre faller 
utanför alliansförpliktelserna . I andra 
fall kan de inbördes ha högst olika syn på 
vilka former av inflytande och ingripan
de som gynnar de gemensamma intres
sena. Palestina-frågan och ageraodet 
gentemot Israel kan vara ett exempel. 

Slutligen finns ett antal bindningar 
och åtaganden från enskilda NATO-sta
ters sida, som kan komma att engagera 
stridskrafter som ingår i det gemensam
ma NATO-försvaret. 

Sjöherraväldets betydelse 
Här är inte platsen att göra en fullstän
dig inventering av de olika nationernas 
intressen i och omkring Medelhavsområ
det. Det får räcka med ovanstående an
tydan om varierande engagemang och 
att påpeka det välkända förhållandet att 
vi här har att göra med en ovanligt trass
lig härva . 

För det följande resonemanget är det 
främst engagemang som direkt kan på
verkas av kampen om sjöherraväldet på 
Medelhavet som är av intresse. För sys
tematikens skull kan det vara lämpligt 
att använda den gängse indelningen av 
"Naval Missions" i " Sea Assertion", 
" Sea Denial" och " Projection of Power 
Ashore". Vidare är det med hänsyn till 
syftet med uppsatsen viktigt att försöka 
se när dessa syften kan bli aktuella , vid 
ett regelrätt krig mellan Öst och Väst el
ler tidigare (kris eller lokalt krig). 

Vi kan då ställa upp några exempel på 
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N A TO-engagemang tabellform sålun
da: 

i i 
kris krig 

Sea Assertian 
Förstärkningar till Israel , 
Egypten m fl x x 
Sea Denial 
Avvärjande av kustinvasion 
mot NATO:s sydflank x 
Förhindrande av förstärkning-
ar till Libyen, Syrien m fl x x 
Projection of Power 
Understöd av Israel m fl x x 
Understöd av Egypten x x 
Understöd i Golf-området x x 
Understöd av Turkiet och 
Grekland x 
Understöd av Jugoslavien x 
Interdiction i Svarta Havs-
området x 
strategisk kärnvapeninsats x 

Indelningen är tämligen grov och sche
matisk. Gränserna är ofta flytande. Själ
va överförandet av förstärkningar kan li
ka gärna betecknas som "Projection of 
Power" (under den rubriken brukar för 
övrigt regelrätta landstigningsföretag i 
regel inordnas). "Projection of Power" 
kräver för att kunna utövas "Sea As
sertion" ofta dock av annan geografisk 
omfattning och tidsvaraktighet än den 
som erfordras för sjötransporter. 

Rätteligen borde man tala om "Air
Sea Assertion" respektive " Denial" . I 
många fall kan det vara väl så aktuellt 
med lufttransporter av förstärkningar. 
Och kontrollen av sjön och luftrummet 
är ju starkt sammanvävda. 

Resurser och möjligheter 
Viktigare styckeresurser framgår (starkt 
schematiskt) av vidstående skiss. Vad 
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som där inte kan utläsas är de olika 
stridskrafternas kvalitet - bl a har Tur
kiet och Grekland stora materiella bris
ter - och i vilken mån stridskrafterna är 
begränsade i sin strategiska och operati
va rörlighet. Bilden är något för positiv 
vad beträffar NATO:s Medelhavs-län
der. I verkligheten torde här liksom an
norstädes supermakternas dominans va
ra påfallande. 

Med alla reservationer kan följande 
slutsatser dras beträffande "Naval Mis
sions": 

Den enklaste uppgiften är givetvis 
"Denial". Kustinvasioner över själva 
Medelhavet mot NATO:s sydflank är 
otänkbara annat än efter omvälvande 
förändringar i det militärpolitiska läget 
eller om WP lyckas erövra Egeiska halv
ön eller Mindre Asien. (Kustinvasion 
över Svarta Havet behandlas nedan un
der "Projection"). 

Vad beträffar förhindrande av för
stärkningstransporter till exempelvis Li
byen är detta inte operativt någon svå
righet i ett fullt krig. Problemet är i stäl
let politiskt i en kris : När och hur skall 
man ingripa för att förhindra en verk
samhet som befaras komma att hota bl a 
möjligheterna till "Sea Assertion"? 

Ett liknande problem ställs Öst inför 
om det överväger att försöka hindra 
transporter till Västs bundsförvanter el
ler västliga ingripanden i lokala konflik
ter. Östs svårigheter är dock större. Om 
det vill stoppa sjötransporter torde krä
vas antingen en högst avsevärd förs
tärkning av Medelhavseskadern (vilket 
är en alarmsignal till NATO och dessut
om kan hindras genom att de turkiska 
sunden stängs) eller regelrätta stridsin
satser med fartyg eller flyg (vilket givet
vis innebär risk för storkrig). 

En annan möjlighet för Sovjet är om 
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insatserna kan ske genom ombud t ex 
Syrien eller Libyen. I synnerhet om 
Västs ingripande riktas mot dessa länder 
är ett sådant svar inte osannolikt. I ett 
sådant läge blir Västs förmåga till "Sea 
Assertion" allvarligt hotad. 

Hotet mot hangarfartygen 
På samma sätt kan man tänka sig att 
angrepp sker mot de amerikanska han
garfartygsstyrkorna för att förhindra oli
ka former av "Power Projection". USA 
ser med stor misstänksamhet på de stora 
leveranserna av sovjetiska stridsflygplan 
till Libyen och Syrien, på nya flygfält i 
Libyen och på sovjetiska flygövningar 
som kan vara förövningar för att i en kris 
flyga in sovjetiska flyg- (och strids
vagns-) besättningar (de levererade 
flygplanen är så många att det är tvivel
aktigt om det finns inhemska besättning
ar). 

Två episoder på senare tid kan ses i 
ljuset av sådana farhågor. Vid intermez
zot i Syrtenbukten 1981 då amerikanska 
Tomcat flygplan från 6. flottan sköt ner 
libyska Migplan förvånades många över 
den amerikanska tuffheten. Det kan 
förstås ha varit en nervös överreaktion 
men kan också tolkas som medveten var
ning om att man var beredd till tidig pre
emptiv insats och ett sätt att demon
strera de egna planens överlägsenhet. 
Även beredskapshöjningarna i samband 
med den senaste Egypten-Libyen-Su
dan-krisen var en distinkt varnings
signal. 

Det kan vara intressant att jämföra 
detta "budskap" med det som framförs i 
Hackett's senaste bok om tredje 
världskriget: Inför det överhängande ho
tet om att Libyen skall bli en kärnvapen
makt genomför Egypten med ameri
kanskt stöd ett preventivangrepp och av-

lägsnar Khadaffi från scenen. Scenariot 
må förefalla oss fantastiskt men har sä
kert lekt egypterna i hågen många gång
er allaredan. Hur starka motiven för 
USA kan tänkas vara kan man kan
ske få en uppfattning om genom att före
ställa sig en Libyen-stödd omvälvning i 
Egypten, som leder till att landet byter 
sida eller blir ett lätt byte för Libyen. 

Dessa starka motiv för preventiva (el
ler preemptiva) aktioner mot Libyen 
kan också vara motiv för detta land att 
på det sätt som nämnts tillförsäkra sig 
snabb sovjetisk hjälp . Vilket i sin tur etc, 
etc. 

I det fall Sovjet öppet ingriper i en 
konflikt i Mellanöstern blir Västs möjlig
heter till " Sea Assertion" och "Projec
tion of Power" givetvis ännu mycket mer 
begränsade. Det stora hotet som upp
målas i NATO:s Sydkommando är anfall 
med långräckviddiga attackrobotar från 
Backfire-bombplan, baserade i Svarta 
havs-området . Förvisso är detta en obe
haglig eventualitet. Men man kan kan
ske misstänka, att de hot man talar öpp
pet om är dem som man tror sig ha en 
chans att klara och att man undviker att 
tala om dem som man verkligen fruktar. 
Sannolikt är ett massanfall av lågtfly
gande attack från WP:s och kanske även 
från Mellanöstern-staters områden en 
större fara . 

För att klara detta är det nödvändigt 
att samordna hangarfartygsstyrkornas 
eget luftförsvar med landbaserat jaktflyg 
i Grekland och Turkiet, nationella eller 
NATO-förstärkningar. I detta samman
hang finns ett antal problem. 

l) De nämnda staternas politiska sta
tus är från tid till annan osäker vil
ket kan innebära att förberedelser 
för basering och samverkan inte är 
tillräckliga, att inställningen till att 

i ett konkret läge ta emot för
stärkningar är osäker eller i värsta 
fall att det uppstått en regelrätt 
lucka i allianssystemet. 

2) De aktuella landbaserade luftför
svarssystemen och de nationella 
flygsystemen är inte av modernaste 
slag. 

3) 6. flottan är visserligen i krig 
STRIKFORSOUTH inom AF
SOUTH men en insats i en Mel
lanöstern-kris ligger utanför 
NATO:s åtaganden. Det är väl san
nolikt att Grekland och Turkiet 
kommer att försöka avvisa sovje
tiskt flyg på väg mot Medelhavet. 
Men kommer man att i ett läge , då 
kanske vissa meningsskiljaktig
heter råder med USA om det till
rådliga i en väpnad intervention i 
Mellanöstern, i tid vidta sådana 
förberedelser att ett samordnat ef
fektivt luftförsvar kan organiseras? 

Det sista är problemets kärnpunkt. 
Här finns ytterligare ett par komplika
tioner . 
O Ett sovjetiskt ingripande kan också 

ske med jaktflyg mot olika former av 
amerikanska flygföretag såsom 
bombplansförband, transportplan , 
lufttankningsplan (nödvändiga för in
satser mot Gult-området) eller 
AWACS . 

O Flygbaserna i Östra Turkiet är av vi
tal betydelse för insatser mot Gulf
området. 

solidaritet eller neutralism? 
Staterna på NATO:s sydöstflank ställs 
sålunda inför valet mellan dessa två al
ternativ: 

l) Att i en Mellanösternkris tidigt en
gagera sig på USA:s sida vilket kan 
avskräcka Sovjet från ingripande 
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eller dra in dem i kriget om av
skräckningen misslyckas . 

2) Att undvika all inblandning vilket 
kanske kan leda till att de även i 
fortsättningen kan stå utanför eller 
till att de, om de ändå till sist dras 
in i kriget, har att räkna på ett av
sevärt sämre flygunderstöd av in
vasionsförsvaret. 

Ytterst är det , som sades i inledning
en , ett problem för hela N A TO . Det he
la är mycket mer komplicerat än frågan 
om avskräckning och försvar i t ex Cen
traleuropa (som ju redan det , som vi sett 
på senare tid , innehåller så mycket 
sprängstoff) . 

Om man drar ut konsekvenserna av en 
krisutveckling kring Medelhavet verkar 
det inte vara så mycket att tveka om . 
För NATO som helhet måste det vara 
oacceptabelt att hamna i ett läge då luft
herraväldet i östra Medelhavsområdet 
övergått till Sovjet eller med Sovjet för
bundna stater. Den situationen skulle 
allvarligt äventyra försvaret av NATO:s 
sydflank och utgöra en frestelse till ett 
direkt angrepp mot NATO (för så vitt 
inte kriget redan är ett faktum). 

Frågan är emellertid hur man skall för
hindra att ett sådant läge uppstår. Västs 
ställning är inte starkare än att det myc
ket väl kan inträffa genom olika slags 
händelseutvecklingar, t ex 

O politiska förändringar i olika Medelh
avsländer , 

O stegvisa direkta krigshandlingar mot 
Västs bundsförvanter, ochfeller av 
Sovjets ombud mot USA :s hangar
fartygsstyrkor , 

O snabba och massiva anfall av Sov
jet/WP mot Västs positioner och styr
kor. 

Det är när man börjar se på sådana 
processer , särskilt de två förstnämnda , 
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som man ser lättbegripliga orsaker till 
oenighet mellan olika NATO-stater om 
engagemang i området. Än mer framstår 
detta, om man betraktar frågan om vad 
som kan utlösa processen. USA har be
tydligt flera bindningar här och även i 
mera avlägsna områden vilka indirekt 
kan påverkas av det som händer i Medel
havs-området (t ex i södra Afrika). Med 
hänsyn härtill och till att USA:s styrkor 
är de som tidigast berörs och att USA 
har en tendens att se politiken i ett 
Öst-Väst perspektiv, är det naturligt att 
USA poängterar tidig avskräckning ge
nom närvaro och klara åtaganden. Euro
peiska stater tenderar att häri se risker 
för provokation: alltför urskillningslöst 
användande av militära maktmedel kan 
utlösa sådana förändringar man vill 
undvika, i värsta fall leda till stormakts
konfrontation och okontrollerbar eska
lation. Denna inställning är mycket ir
ritierande för USA som på goda grunder 
anser , att det snarare är Europas än 
USA:s intressen som står på spel i Mel
lersta Österns oljefält och att Sovjet av 
detta skäl och för sin egen oljeförsörj
ning på sikt har starka motiv att försöka 
bemäktiga sig dem. 

Till sist är det som så ofta fråga om vil
ken sida av eskalationsrisken man be
traktar eller betonar: Den process som 
leder till ett oinskränkt krig eller som av
skräcker från angrepp. 

Det finns historiska exempel under 
1900-talet på värsta tänkbara effekt av 
eskalationsmekanismen: Politiska och 
militära åtaganden har inte varit till
räckligt trovärdiga för att förhindra ett 
lokalt krigsutbrott men tillräckligt om
fattande för att leda till att kriget ound
vikligt utvidgats. 

Frågan är om inte dessa egenskaper 
utmärker Mellersta Östern och Medel
havet idag. 
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STEN NATT OCH DAG Sten Natt och Dag är född 1898 och f d re
servofficer vid flottan. Hu vuddelen av sitt 
verksamma liv var han anställd som jurist vid 
riksförsäkringsverket. 

En bortglömd väg till sjöofficersexamen 

Utbildningen av officerare vid flottan 
har under senare år väsentligt ändrats. 
Enligt den nya ordningen börjar utbild
ningen med värnplikten vid flottan och 
fortsätter med den tvååriga officershög
skolan. 

I samband med genomförandet av 
denna omorganisation hade i olika sam
manhang redogörelser lämnats för tidi
gare utbildningsformer. Härvid hade 
omtalats, hur den gamla kadettskolan i 
Karlskrona från år 1792 ersatts av Krigs
akademien på Karlberg , där sålunda un
der en följd av år utbildning skett av offi
cerare både till armen och flottan. Efter
hand hade man dock funnit önskvärt 
med särskild utbildningsväg för sjöoffi
cerare , vilket givit anledning till inrät
tandet år 1867 av - den nu övergivna -
Sjökrigsskolan i Stockholm. 

Vid dessa redogörels~ hade man 
emellertid helt bortglömt en_ särskild 
möjlighet till sjöofficersexamen , en väg 
till officersyrket, som erbjuder ett visst 
intresse, enär den - kanske i likhet med 
nu införd ordning - synes ha byggt på 
tanken om en bredare rekrytering med 
tjänst och utbildning den långa vägen. 

Det är genom ett kungl. brev den 2 
november 1824, som bestämmelser till
kommit om denna särskilda sjöofficers
examen . I brevet sades , att 

"Kong!. Maj :t funnit gott meddela åt
skillige reglementariske föreskrifter till 
efterrättelse för såväl de ynglingar , som 
söka genom privat undervisning bereda 

sig till sjöofficersexamen , som dem , vilka 
sådan undervisning lämna". 
Vid brevet var fogat: 

" Kong!. Maj :t nådiga reglemente för vad 
i avseende å sjöofficersexamen iakttagas 
bör. " 

I anledning av dessa bestämmelser in
rättades i Karlskrona Läroanstalten för 
Officerare vid Kong!. Flottan. Vid denna 
skola kunde alltså efter förberedande 
tjänst och utbildning offentlig sjöoffi
cersexamen avläggas i närvaro av befäl
havande amiralen och av honom be
ordrad examensnämnd. 

Några kända examensfall från skolan 
är bröderna Knut och Hans Natt och 
Dag med examen åren 1834 och 1836, J . 
Nissen med examen 1862 och C.F. von 
Dietrichs med examen 1864. 

Med ledning av för Hans Natt och Dag 
bevarade tjänstehandlingar kan här i 
korthet en redogörelse lämnas , som kan 
ge en bild av förhållandena . 

Han var född år 1816, liksom brodern i 
Uddevalla , då en betydande sjöfartsstad. 
Vägen till sjökaptensexamen gick denna 
tid, innan navigationsskolor år 1842 till 
kommit , över sjöpraktik från 13-14-år
såldern till kurs med examen hos några 
lärare. Utbildningen till sjöofficer vid 
krigsakademien i Stockholm medförde 
väl troligen inte obetydliga kostnader. 

Kännedom om den i Karlskrona nytill
komna skolan hade emellertid kommit 
till Uddevalla, och de båda bröderna ha-
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de bestämt sig för att begagna sig av den
na nya väg till sjöofficersexamen. 

Den äldre brodern hade börjat sin sjö
mansbana 1827, vid 14 års ålder, med en 
sjöresa till England med briggen " Mer
curius", och Hans Natt och Dag började 
sin sjötjänst år 1829 med en sjöresa på åt
ta månader på Västerhavet. 

Efter denna resa blev han antagen till 
jungman vid Kong!. Maj:ts Flottas Göte
borgs station , vilket styrkes med antag
ningsbevis , undertecknat med tjänstesi
gill av kommendörkaptenen och kom
mendanten De Frese. Anslagen till flot
tan var vid denna tid begränsade, och för 
praktik och utbildning till sjöss var man i 
väsentlig mån hänvisad till anställningar 
inom handelssjöfarten. Hans Natt och 
Dag erhöll sålunda omedelbart permis
sion för utrikes sjöfarts idkande och gjor
de under tio månader sjöresor på Väs
tersjön och Medelhavet. 

Vid därefter följande tjänstgöring vid 
flottan, med nya permissioner skilda ti
der för anställningar i handelssjöfart, 
blev han efterhand uppflyttad till mat
ros, avlade styrmansexamen 1833 samt 
konstapelsexamen 1834. 

Anseende sig färdig att bereda sig till 
sjöofficersexamen , erhöll han tjänst
ledighet tiden 14/9 1835-20/5 1836 för att 
vid Läroanstalten i Karlskrona läsa till 
examen. Härvid avlades först skeppar
examen den 9/4 1836. 

Sjöofficersexamen avlades den 21/5 
1836. 

Examensbetyget är undertecknat av 
informationsofficerarna E .G . af Klint 
och J . Fr. Ehrenstam . Det kan vara av 
intresse nämna, att af Klint bl. a. är känd 
som författare till de allmänt använda 
Klints tabeller. Ehrenstam , informa
tionsofficer i artilleri, utgav år 1839 " Lä
robok i det praktiska af Sjöartillerive
tenskapen". 
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Betyget är vidare undertecknat av 
examensvittnena konteramiral Ameen 
samt ytterligare fem officerare . 

I examen ingick 16 ämnen. Natt och 
Dag erhöll "med utmärkt beröm" i två 
ämnen, "med beröm" i nio ämnen samt 
godkänd i de övriga. 

Han hade sålunda efter sju års praktik 
och utbildning kommit att vid tjugo års 
ålder avlägga sjöofficersexamen. 

Denna examen medförde emellertid 
inte i och för sig rätt till tjänst och lön 
som officer, utan sådan torde erhållas 
först vid uppkommen vakans i staten, el
ler när eljest skäl kunde föreligga. Vid 
beräkning av turordning gällde väl också 
vissa samordningsregler i förhållande till 
från Karlberg kommande nyutexamine
rade officerare. 

Natt och Dag fortsatte sin tjänst vid 
flottan som konstapel och överstyrman , 
med vissa permissionsavbrott för han
delssjöfart, samt erhöll fullmakt som 
flaggkonstapeL Han blev senare efter 
ansökan lotsfördelningschef i Onsala 
lotsfördelning. Lots- och fyrstaten till
hörde vid denna tid och fram till år 1872 
flottan. 

Den äldre brodern Knut hade efter 
liknande tjänst och utbildning avlagt sjö
officersexamen år 1834. Han erhöll re
dan i oktober samma år - kanske med 
bättre tur- fullmakt som seeondlöjtnant 
vid flottan. Han kom under flera år att i 
betydande omfattning under permis
sioner ägna sig åt utrikes handelssjöfart. 
För sådana fall gällde "Kong!. Maj :ts nå
diga instruktion , varefter officerare , som 
till idkande av sjöfart undfå permission , 
hava att rätta sig" . Bland annat ålåg det 
officer, som efter handelssjöfart återkom 
i tjänst, att därvid lämna rapport om er
farenheter , som kunde komma örlogs
jänsten till godo. Knut blev sedermera 

kommendörkapten med tjänst som eki
pagemästare å Karlskrona örlogsvarv. 

De båda övriga examensfallen, J . Nis
sen och C.F. von Dietrichs, finns om
nämnda i Sjökrigsskolanss minnesskrift 
(1942) , under kapitlet: " Gamla kadett
officerare" . Det anges där , att deras sjö
officersexamen avlagts efter "gamla regi
men" . Det kan ifrågasättas, om denna 
beteckning är fullt adekvat , då ju ut
bildningsgången vid Krigsakademien på 
Karlberg i själva verket varit den äldre . 
Den år 1824 i Karlskrona tillkomna läro
anstalten har tydligen inte varit känd för 
redaktionen. 

Man finner kanske med viss förvåning , 
att det i dessa sistnämnda examensfall 
ansetts erforderligt med utbildning som 
kadett efter avlagd sjöofficersexamen. 

Sålunda uppges för Nissen: Sjöoffi
cersexamen i Karlskrona 1862, inträde 
som kadett på Karlberg 1864, sekund
löjtnant 1865. Uppgifterna för von Diet
richs är: examen 1865, antagen till ka
dett samma år, underlöjtnant vid flottan 
1867. 

Nissen avancerade till kommendör
kapten , vonDietrichsvar bland annat se
nare kadettofficer på "Saga" åren 
1881-1884. 

Det förefaller sålunda som om man 
ansett , att en vid Läroanstalten i Karls
krona avlagd examen vore i behov av 
komplettering med viss ytterligare skol
utbildning. 

Men inte heller kadettutbildningen vid 

Karlberg synes ha betraktats som helt 
tillfredsställande . 

För nyutnämnda officerare från Karl
berg gällde därför, att de i grupper skul
le medfölja på sjöexpedition för erhål
lande av praktisk erfarenhet i olika gra
der och befattningar. Efterhand befanns 
det dock inte möjligt att på ett litet fartyg 
finna allvarlig sysselsättning för 15 a 
17 officerare. Anordningen kom därför 
att såväl inom som utom riket göra 
mindre fördelaktigt intryck. 

Det var med berörda erfarenheter, 
som man år 1867 inrättade Sjökrigssko
lan i Stockholm. Skolan var de fyra för
sta decennierna sexårig, innebärande 
sex somrars sjöexpeditioner och sex vint
rars studier vid skolan i land, en väl ge
nomförd utbildning. Efter omorganisa
tion omkring år 1910 byggde utbildning
en på avlagd studentexamen, på real
linien , varvid utbildningen vid skolan 
blev nedkortad till 3 1/3 år. 

I fråga om den år 1824 i Karlskrona in
rättade Läroanstalten föl bfficerare vid 
Kong!. Flottan kunde det varit av intres
se att få fram uppgifter , om vilka, som 
under åren 1825-1866 tagit examen från 
skolan , från vilka personal- och folk
grupper dessa kommit och vart de efter 
examen tagit vägen. Enligt uppgifffrån 
Krigsarkivet finns emellertid inte !lågon 
samlad uppgift eller sammanställning 
över från Läroanstalten utexaminerade , 
och det skulle krävas rätt omfattande ar
kivforskning för att få fram uppgifter 
därom. 
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ro 
Krigsbesättningar för ytattacken 

r 
Ett genmäle till kommendörkapten Bengt Törnvall 

t-

'' stambesättningar 
ombord?" 1-

rr r 

Den befälsordning, som just trätt i kraft , Vidstående tablå skall åskådliggöra 
l ' 

"' l 
l 

innebär bl a att grunden för utbildning bemannings- och krigsplaceringssys- l 

av fast anställda utgörs av fullgjord temet. Vi finner att de fast anställda från 
grundutbildning som vpl i befälsbefatt- en sjöexpedition (2 år) täcker behovet 
ni ng, för flottans del i sjö- eller för två fartyg om de kan anses kompe-
hkptjänst. Rekrytering av stampersonal tenta efter ett år och sedan disponeras i 

Lrl 

(eg fast anställd aktiv personal) för ytat- fyra. Någon liten personalreserv kan er-
tacken skall alltså ske från vpl, som full- hållas från depårustat fartyg. .--! ~ ~ 

gjort GU i rbb/ptrb. Bemannar man des- Eftersom extra förläggningsutrymme 
sa fartyg helt med stampersonal måste saknas ombord måste resterande 15 plat- '<;t l 

UJ 

rekrytering ske från andra utbildnings- ser avses för utbildning, dels av vpl un- till 
·.-l 

linjer. En konsekvens blir då att resurser der GU - företrädesvis föranmälda till : l ~ till 

t-, ~l'! 
L ·.-l måste avstås för omskolning. Ett bortfall fast anställning - dels kadetter under -+>l'! '<;t 

\ 

-+>-+> l 
av 9 mån sjötjänst i "Rätt" typ av fartyg OHS. Dessa båda kategorier tjänstgör l Q)-+" '<;t t- 1<\ 

r-l :ro l 

-------måste kompenseras. ett år eller mindre i besättningen. En 1<\ P. UJ 1<\ "' o< 
o Q) 

-------Accepterar man principen för den nya föranmäld vpl under GU blir kompetent ~.o s Lrl s 
Q) 

-------

Q) 

befälsordningen och dess rekrytering till för krigsplacering efter fullgjord tjänst. .o '<;t .o 
UJ UJ 
-o o< -o olika utbildningslinjer och förbands- Om han/hon fortsätter, följer FOS l 
Q) Q) r. ~ -o ~ 

typer, d v s att ett antal vplbefattningar och/eller OHS, varvid han/hon återkom- IX< ~ IX< 
N 

Li: i besättningarna avses för pojkar/flickor, mer till ytaHackfartyg för praktisk tjänst 
som anmält ambition att bli yrkesofficer, under senare delen av OHS. Hela denna ;--
då får man också godta att några kom- tid är manlig elev disponibel för krigs- i 

~ ~' 
i i 

mer på andra tankar under GU. När ut- placering. Den som avbryter karriären l 

l i 
ryckningsdagen för vpl-tjänstgöringen kan kvarstå i sin krigsbefattning. Hur ~ ! l kommer tackar dessa och säger adjö. man skall få disponera kvinnliga elever o< u Skall deras kunskaper tillvaratas genom är under utredning. I nuläget blir de to-

till krigsplacering i ytaHackfartyg eller skall talavgångar om de slutar. På två år er-
·.-l l'! 

·.-l de överföras till andra förband? hålls principiellt en krigsbesättning av ~ ~ o r-l l :o -o Ett hypotetiskt exempel kan tas: En varje fullutrustat fartyg jämte personal- till Lrl p. r-l till ro Q) -o :> r-l -+> ~ 
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der fyra års produktion. En fartygsvis 
omsättning vart fjärde år blir möjlig. 
Luckor kan uppstå om annan myndighet 
kräver dispositionsrätt, vid ändring av 
utbildningslinje eller avgång av kvinnlig 
personal. 

Repetitionsutbildning synes onödig 
vid så hög omsättningstakt. Andra syn
punkter kan läggas på detta, t ex krav på 
en mer krigsliknande miljö än vad GU 
kan erbjuda. 

Per lnsulander 

Span* 
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Dessa enheter. l iksom många andra fartyg vä rlden över. är utrustade 
med MTU :s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern t id investerat i forskning. ut
veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor
ti llverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 
under en lång framtid. 
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