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Till läsekretsen! 
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Men nu kan vi tyvärr inte undvika en prishöjning längre! Fr o m 1987 höjs prenu
merationspriset till 35 kronor per år. Vi hoppas att detta ändå ganska låga pris inte 
skall avskräcka våra prenumeranter att fortsätta sina abonnemang! Inbetalnings
kortet kommer som vanligt i första numret på det nya året. 

R edaktion en 
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Kungl Örlogsmannasällskapet är tillsammans med Kungl Vetenskapsakademien och 
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi stiftare av Stiftelsen YMER-80. Den 
har till ändamål att främja vetenskaplig polarforskning, företrädesvis svensk . De 
ekonomiska medel som står till stiftelsens förfogande är intäkter från försäljning av 
litografier m m samt donationer, som erhölls i samband med YMER-expeditionen 
1980. Under 1985 tillkom också medel som insamlats till minne av framlidne Profes
sor Valter Schytt. 

Kungl Örlogsmannasällskapet representeras i stiftelsen av hedersledamoten Bengt 
Lundvall med ledamoten Bo Granath som suppleant. 

Stiftelsen utdelar varje år stipendier för främjande av sitt ändamål. För 1986 finns 
ca 97 000 kronor att utdela. Inom denna summa har stipendier utdelats till följande: 

Andersson, Leif, Chalmers Tekniska högskola, för deltagande i "Workshop on Ex
change in Fram Strait". (Valter Schytts minne.) 

Bartholin, Thomas, Lunds universitet, för bearbetning av dendrokronologiskt ma
terial från Svalbard. 

Broadbent, Noel och Sjöberg, Rabbe, Umeå universitet , för tillämpningar av 
Schmidt test inom lichenonometri, arkeologi och geomorfologi . 

Hernroth, Lars och Gröndahl, Fredrik, Kristinebergs marinbiologiska station, för 
undersökning av horisontell och vertikal sammansättning av zooplankton i den euro
peiska delen av Nansenbassängen. 

lng6lfsson, Olafur, Lunds universitet, för deltagande i NORDAQUÅ's expedition 
till Thule på Nordvästgrönland. 

Johansson, Birgitta, Heinzenberg, lost och Persson, Mats, Stockholms universi
tet, för studium av den arktiska sommaraerosolens storleksfördelning, kemiska sam
mansättning och bildningsprocesser. 

Larsson, Anne-Marie, Oceanografiska institutet i Göteborg , för deltagande i en 
expecjition till Barents hav med M/S Lance . 

Lundqvist, Jan, Stockholms universitet , för glaciologiska arbeten i arktisk miljö. 
Skye, Erik, Uppsala universitet , för lichenometriska studier vid herbarier i Eng

land. 
Waren, Anders, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, för bearbetning av mol

luskmaterial insamlat under YMER-80. 
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Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder, 
systematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet . Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten , major Stellan 
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007, 104 50 Stockholm, tel 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 
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landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare. 
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Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82 
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30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30. 
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Med en kombination av 
målsökning och trådst rning 

har man full kontroll 
ända till dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradetrådstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerner med 
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. V ärt 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 universa ltorped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
då det gä ller vapenplattformar och mål. har samverkat ti ll den positiva utveckling som 

- FFV upplever 

~~-----------------------
F'F'V Försvarsmateriel 631 87 EsKil stu na 

Ledamoten 
GUNNAR KARLSSON 

Gunnar Karlsson är kommendörkapten vid 
mariningenjörkåren och sektionschef för heli
koptersektionen vid FMV-FLYGMATERIEL. 

Modern helikopterteknologi i militära helikoptrar. Di
mensionerande krav och tekniska lösningar 
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen " Krigsfartygs konstruktion, maskin- och elek
troteknik, teleteknik för år 1984/85" . 

Med krigsfartyg avses i denna årsberät
telse militära helikoptrar. Denna tolk
ning motiveras uppgiftsmässigt genom 
att militära helikoptrar används som en 
integrerad del av de flesta länders för
svarsmakter bl a för marinoperativa 
uppgifter. Så även i Sverige. Den moti
veras även teknik- och teknologimässigt , 
eftersom många likheter i dessa hänse
enden föreligger mellan moderna heli
koptrar och dagens lätta sjögående mari
na enheter. 

Då ämnesområdet ej tidigare är belyst 
inom sällskapet kommer vissa elementa 
kring helikopterflygningens principer att 
presenteras. Detta är av vikt för att rätt 
förstå de tekniska lösningarna. 

Avsaknaden av en inhemsk helikop
terindustri påverkar också möjligheterna 
att framta svenska militära helikopter
system. Detta kommer också i någon 
mån att beröras. 

Definitioner 
Med helikopter avses i det följande ett 
luftfartyg vars lyftkraftsalstring, fram
drift och manövrering sker genom att ae
rodynamiska krafter bildas kring rote
rande vingprofiler (rotor). Vid lutning av 
den virtuella rotationsaxeln erhålls dels 
en vertikal kraft som motverkar tyngd
krafter av farkosten , dels en horisontell 
komponent som utnyttjas för framdriv
ning och styrning av densamma . 

Det till rotorn överförda vridmomen-

tet från drivkällan ger upphov till ett re
aktionsmoment , som måste kompense
ras, för att inte helikopterskrovet skall 
rotera i luften. 

En militär helikopter är en farkost en
ligt ovan, som dimensionerats och ut
rustats , för att lösa militära uppgifter. 

Med hovring menas helikopterns 
egenskap att stå stilla i luften. 

Dimensionerande krav 
De dimensionerande kraven på ett mili
tärt helikoptersystem kan uttryckas i 
taktiska , tekniska , ekonomiska och or
ganisatoriska termer. I det följande bort
ses från organisatoriska aspekter, men 
uppgiftssidan och därav genererade di
mensionerande parametrar kommer att 
genomgås. 

Typiska uppgifter 
Typiska uppgifter för militära helikop
trar är: 

- Transporter som kan uppdelas enligt 
följande 

o Materiel 
o Personal 

stridstrupp 
Sårade 
sjö/flygräddning 

o Lyft/Övrigt 

- Ubåtsjakt uppdelat i 

o Fartygsbaserad 
o Landbaserad 
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- Minröjning/Bogsering 

- Spaningffelekrigföring samt 

- Attack 

o Marin ytattack 
o Pansarvärn 

Dimensionerande parametrar 
De ovan angivna uppgiftstyperna samt 
målsättningen för dessas lösande ger vis
sa dimensionerande parametrar som på
verkar konstruktion och tekniska lös
ningar. Dessa parametrar är utan in
bördes prioritering: 

o Helikopterprestanda såsom last-
förmåga, räckvidd/aktionstid och fart 

o Manöveregenskaper/Flygegenskaper 

o Speciella systemprestanda 

o Sårbarhetsegenskaper 

o Underhållsprestanda 

o Anskaffnings- och driftskostnader 

Ovanstående parametrar optimeras 
och avvägs vid konstruktion och fram
tagning av helikoptrar varvid ibland ef
tersträvas att kunna lösa många av upp
dragstyperna på ett godtagbart sätt en 
s k "multi-role" helikopter . Ibland sker 
en inriktning mot lösandet av en speciell 
uppgift , och man får då en s k " dedica
ted" helikopter. 

Helikopterprestanda 

Helikopterprestanda påverkas gynnsamt 
av 

- skrovkonstruktioner som är starka i 
förhållande till sin vikt. 

- Drivsystem med högt effekt/egenvikt
förhållande och låg specifik bränsleför
bntkning. 

- En lämplig aerodynamisk utformning 
av skrovet med hänsyn till luftmot
ståndet. 

- En lämplig aerodynamisk utformning 
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av rotorn med hänsyn till förhållandet 
lyftkraft/luftmotstånd. 

Manöveregenskaper/Flygegenskaper 

Egenskaper som eftersträvas är 

- Snabb och precis respons vid manöv
rering (styrning) av helikoptern. 

- stabilitet i hovring och flygning över 
hela fartområdet. 

- Vibrationsfrihet 

- Goda effektmarginaler 

Speciella systemprestanda 

Dessa blir beroende av uppdragstypen 
men kan till exempel avse 

- N avigeringsnoggrannhet 

- Sensorprestanda 

- Vapenprestanda 

Sårbarhetsegenskaper 

En helikopters sårbarhet respektive 
överlevnadsförmåga bestäms av faktorer 
såsom 

- Undanmanövreringsförmåga 

- strukturens kraschtålighet 

- Ballistisk tolerans 

- Redundanta system 

- Signaturer (Visuella , IR, radar, bul-
ler) 

- ABC-skydd 

- EMP och övrig elektromagnetisk på-
verkan 

Underhållsprestanda 

Olika konstruktionslösningar och mate
rialval påverkar underhållsparametrar 
såsom 

- Tillförlitlighet (MTBF) 

- Underhållsmässighet (MTTR) 

Goda värden i dessa avseenden ger 
också normalt relativt sett låga drifts-

kostnader. Detta får dock oftast betalas 
med en högre anskaffningsinvestering. 

Tekniska lösningar 
De väsentligaste dimensionerande para
metrarna har nu redovisats. Några av 
helikopterns system kommer att genom
gås och teknologi och tekniska lösningar 
som är aktuella i sammanhanget att be
skrivas. 

Helikopterskrovet 

Helikopterskroven tillverkas traditio
nellt som spantförstyvade skalkonstruk
tioner i plåt med längsförstyvningar i 
form av plåtprofiler. (Bildbilaga, fig l) 

Eftersom varje kilo sparad egenvikt 
medför möjlighet till ytterligare ett kilo 
last/bränsle är jakten på så lätta kon
struktioner som möjligt till en viss given 
styrka ständigt igång. 

Redan i slutet av 1950-talet började 
delar av skroven att tillverkas i s k hon
eycombkonstruktion . Detta innebär att 
en bikakestruktur av tunn alumini
umplåt, eller numera även plast, in
limmas mellan två ytskikt av plåt eller 
plast . Detta ger lätta element i förhål
lande till styrkan. Utvecklingen av mer 
och mer sofistikerade icke metalliska 
material såsom kolfiber, aramidfiber och 
grafitbaserade kompositer ger många 
fördelar. (Bildbilaga, fig 2,3). 

Användandet av dessa starka, lätta 
och inte korrosionskänsliga material lo
var även förbättrad överlevnad (minskad 
sårbarhet) och reducerade underhållsbe
hov (lägre underhållskostnader). An
vändande av kol- och grafitbaserade 
kompositer bedöms även kunna reduce
ra riskerna för upptäckt av helikoptern 
genom minskad sårbarhet mot t ex laser. 
Kompositerna erbjuder också enkla re
parationsförfaranden och tillverknings
metoder som medger optimering av styv-

het och aerodynamiska egenskaper hos 
skrovet. 

Kompositmaterial används även i and
ra delar av helikoptern och detta leder 
över till nästa system. 

Rotorsystem 
Rotorsystemet som består av rotornav 
och rotorblad är det system som ger heli
koptern dess egenart och speciella egen
skaper. Beroende på fysikaliska lagar 
och deras tillämpningar har rotorns kon
struktion och dess manövrering drivit 
fram många intressanta tekniska lösning
ar. 

För att kunna variera lyftkraften och 
manövrera helikoptern krävs att rotor
bladen kan vridas kring sin längsaxel 
(skevning), i rotorplanet i förhållande 
till varandra (svängning) och i ett plan 
vinkelrätt mot rotorplanet (flappning) . 

De olika tekniker som använts för att 
ernå dessa frihetsgrader har varierat från 
helt ledade konstruktioner med kon
ventionella glid- eller rullninglager (Bi ld
bilaga , fig 4) till en rotor helt utan la
ger. Rörligheten åstadkommes där i ett 
flexibelt kompositrör med anpassad fjäd
ring och dämpning. (Bildbilaga, fig 5). 

Även andra relativt moderna kon
struktioner finns varav en bygger på ett 
helt stelt nav av titan som ej medger 
svängning och flappning. Dessa rörelser 
upptas då istället i själva rotorbladet 
som måste ha lämplig flexibilitet . skev
ningsleden är i detta fall ett konven
tionellt lager. (Bildbilaga, fig 6) . 

En mellanform är det franska så kal
lade Starflexnavet där flexibla navarmar 
i glasfiberarmerad plast kombineras med 
lagerelement av s k Elastomeric-typ för 
att åstadkomma lämpliga egenskaper. 
(Bildbilaga, fig 7). 

Elastomericlagren består av växelvisa 
skikt av stålskivor och gummi som sam-
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manvulkaniserats. De kan vara av färisk 
eller platt konstruktion. 

Som framgått av ovanstående spelar 
även rotorbladens mekaniska egen
skaper en stor roll i sitt samspel med na
vet vad gäller manövrering av helikop
tern. Praktiskt taget alla moderna heli
koptrar är idag försedda med blad av 
komposittyp. (Bildbilaga, fig 8). 

Kompositblad ger också möjligheter 
att tillverka mer komplicerade former 
varigenom även de aerodynamiska egen
skaperna kan förfinas. Verkningsgrad
sökningar på ca 10 % och samtidigt möj
lighet till ökad spetshastighet hos bladen 
har bl a visats av den västtyska helikop
tertillverkaren MBB. (Bildbilaga, fig 9) 

För att överföra styrimpulserna från 
föraren till rotorn har använts enkla me
kaniska system med stötstänger, häv ar
mar samt styrlinor och trissor. För större 
helikoptrar (större styrkrafter) har sys
temen varit hydrauliskt servo-assistera
de. 

För att spara vikt och erhålla bättre 
system från främst sårbarhets- och un
derhållssynpunkt prövas idag ny teknik 
för dessa funktioner nämligen elektrisk 
överföring och överföring via fiberoptik. 

Sådana lösningar medger en bättre 
förläggning av styrledningarna från 
skydds- och elmiljösynpunkt. Man kan 
också enkelt erhålla önskad redundans 
genom multipel ledningdragning. 

Vridmomentkompensering 

Som inledningsvis nämnts överförs från 
rotorsystemet ett motvridande moment 
som skulle bringa skrovet i rotation om 
det ej motverkades. Den vanligaste lös
ningen på detta problem är med en s k 
stjärtrotor. Denna anbringas i ett late
ralplan och alstrar där en kraft som med 
en viss hävarm ger det önskade kompen
sationsmomentet. 
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Det till huvudrotorn överförda mo
mentet varierar beroende på erforderligt 
effektuttag för den aktuella flygsitua
tionen . Därför måste även den av stjärt
rotorn alstrade kraften kunna varieras. 
Detta sker genom att även stjärtrotorns 
blad ges frihetsgrader motsvarande hu
vudrotorns. Detta i sin tur innebär att 
vad som ovan framförts beträffande hu
vudrotorn i tillämpliga delar även gäller 
för stjärtrotorn. Man finner således även 
här t ex kompositblad och elastomeric
lager. 

Den franska helikoptertillverkaren 
Aerospatiale har för en del av sina mo
deller utvecklat den s k Fenestronstjärt
rotorn. Den består av en mångbladig 
propeller inbyggd i en dukt i stjärtfenan . 

Den är härigenom väl skyddad men 
har andra nackdelar som komplicerad in
byggnad och drivning samt relativt låg 
verkningsgrad. 

Ett helt annat sätt att åstadkomma 
vridmomentkompensation är genom s k 
tandemrotorarrangemang, där de två ro
torerna är synkront drivna och motrote
rande . Ett känt exempel härpå är vår 
egen HKP4, ett annat dess storebror 
CH47, Chinook. 

Synkronisering och kraftöverföring le
der här till komplicerade, tunga och dyr
bara transmissioner oftast av planetväx
eltyp. Jag går därmed över till dessa sys
tem. 

Kraftöverföring 

Kraftöverföringens uppgift är att över
föra kraftkällans energi till dynamiskt ar
bete i rotorerna. Den skall därvid funge
ra som en momentomvandlare för att an
passa motorns höga varvtal till lämpliga 
spetshastigheter hos rotorbladen med 
hänsyn till kritiska Mach-tal. 

De växlar som ingår i dessa system an
ses till exempel av MBB möjliga att för-

bättra avsevärt vad gäller egenvikt. Man 
anser idag att minst 20 % vikt kan spa
ras. Andra förbättringsmål är lägre bul
ler, vilket positivt påverkar miljön in
ternt och externt och därigenom även 
bullersignaturen . Även minskande yt
terdimensioner, framförallt låga, platta 
aggregat har en gynnsam effekt på den 
visuella signaturen. Tekniker i detta 
sammanhang är användande av kompo
sitfibermaterial i växelhus och axlar. 

Man måste därvid beakta en minskad 
egenkyleffekt där viktsbesparingar till en 
del reduceras av tillkommande vikt för 
yttre kylsystem. 

Utveckling pågår också vad gäller ma
terial och produktionsmetoder. Exempel 
är formgjutna kugghjul i kombination 
med ny slipningsteknik. Kostnads- och 
utbytbarhetshänsyn har lett till att bruk 
av vissa sofistikerade material , t ex vacu
umsmält stål , ersätts med billigare s k 
ESU-stål ( electro-slag remelting pro
cess). 

En viktig faktor är fortsatt utveckling 
av "vid behovs-underhåll" Man kommer 
här in på s k "condition monitoring-sys
tem", vilka kommer att något beröras 
senare . Man kan dock anta att sådana 
system kommer att ge en två till trefaldig 
förlängning av översynsintervallen. 
Slutligen kan nämnas den säkerhetshö
jande effekten av redundanta smörjsys
tem och transmissioner med viss torrkör
ningsförmåga. Det senare ernås med nit
rerade stål. Antikorrosionsutförande av 
bultar och annan detaljutveckling inom 
området avslutar denna del av redovis
ningen . 

Kraftkällan 

De dimensionerande kraven på en heli
kopters kraftkälla är redan redovisade . 

De första helikopterkonstruktionerna 
använde uteslutande kolvmotorer. 

Genom gasturbinens tillkomst har 
emellertid en radikal omsvängning skett. 
Man anser allmänt att introduktionen av 
gasturbinen i helikoptrar innebar över
gången mellan helikoptergeneration ett 
och två. Det finns dock fortfarande små 
helikoptrar med kolvmotorer i produk
tion och experterna förutser eventuellt 
en viss renässans för sådana. 

Statistik visar att motorerna bidrar 
med ca 20 % till totalkostnaderna vad 
gäller anskaffning och drift varför det är 

angeläget att försöka pressa dessa . Det
ta kan ske genom: 

o reduktion av bränsleförbrukningen 
o viktbesparingar 
o förbättrade underhållsegenskaper. 

Troligtvis är motorerna det område 
inom helikoptertekniken, där förbät
tringar kan betala sig bäst . 

En annan fråga som ständigt är aktuell 
är en kontra två motorer. Många syn
punkter kan läggas på detta , men man 
kan konstatera att trenden idag för heli
koptrar med startvikt från ca 2 ton och 
uppåt är entydigt för 2-motorhelikopt
rar. I de allra flesta fall innebär 2-motor
utförande ökad flygsäkerhet även om 
fullständiga s k enmotorprestanda inte 
alltid kan erhållas. Det totalt sett ökade 
underhållsbehovet för två motorer ba
lanseras till viss del av att motorn i en
motorhelikopter ofta har ogynnsammare 
driftförhållanden . 

Utvecklingen vad gäller effekt/vikts
faktor och specifik bränsleförbrukning 
åskådliggörs i två diagram. (Bildbilaga , 
fig 10,11). 

Som referens har i båda diagrammen 
inlagts värden för dels Turbomecas mo
tor Artouste II C som är drivkällan i 
svenska försvarets HKP2, Alouette, dels 
Rolls Royces motor RTM 322 som tek
nologimässigt är mycket lik GENERAL 
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ELECTRICS motor T700. Denna är 
standardmotorn idag för amerikanska 
militärhelikoptrar och sitter också i en 
turboprop-version i SAAB-SCANIAS 
flygplan SF-340. 

Medlen att ernå bättre motorpres
tanda är genom optimering av den ter
miska cykeln, dvs ökning av tryck och 
temperaturer genom användande av nya 
material och förfinade beräknings
metoder . 

Viktsbesparing genom användande av 
fiberkompositer och förbättrade under
hållsprestanda genom vid behovs-under
håll stöttat av s k " health-monito
ring"-system samt moduluppbyggnad . 
(Bildbilaga, fig 12). Det kommer 
dessutom troligen att krävas att fram
tidens motorer kan köras på många olika 
typer av bränslen. 

Vad för övrigt gäller material och pro
duktionsmetoder kommer säkerligen 
pulvermetallurgi att utnyttjas vid till
verkning av turbinskivor och turbin
bladen att utföras i s k "single crystal" 
teknik . Keramer såsom super värmere
sistent kiselkarbid är intressanta inte 
minst med hänsyn till att den mycket 
ringa friktionen ställer lägre krav på 
smörjning. Wankelmotorer , som tidigare 
varit av intresse som ett utvecklings
alternativ, har ej hittills uppvisat några 
lovande resultat . 

Besättningens arbetsplats 
Detta avsnitt redovisar en del av den 
teknik som utnyttjas för att besättningen 
med sin maskin skall utgöra ett effektivt 
vapensystem som svarar mot de ställda 
kraven. 

Med tanke på helikopterns känslighet 
för viktökning är det nödvändigt att hål
la nere besättningsstorleken. Varje be
sättningsman beräknas öka hkp totalvikt 
med mellan 225 och 450 kg och varje kg 
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extra hkpvikt har beräknats motsvara en 
kostnad på mellan 10 och 20 tusen kro
nor. 

En liten besättning kräver goda hjälp
medel för att inte hamna i en oaccepta
bel situation när det gäller arbetsbelast
ning och möjligheter att genomföra upp
dragen . Ökad datorkraft i hkp kan kom
ma att möjliggöra helikoptrar med en
dast en pilot men då utrustade med 
hjälpmedel som gör det möjligt att flyga , 
navigera , kommunicera och verka under 
alla väderförhållanden även på låg höjd. 
För marinoperativa helikoptrar torde 
dock två besättningsmän vara ett absolut 
minimum. Tre synes troligare. 

Aktuella tekniker är bl a tröghetsnavi
geringssystem och bildskärmspresenta
tion för besättningen av den taktiska si
tuationen, flygläget och status på heli
kopterns vitala system. Detta kan ernås 
genom kraftfulla datorer, multiplex sig
nalbehandling och röststyrd manövre
ring av både helikoptrar och vapen. 
(Bildbilaga , 13,14). 

Eftersom helikoptern till sin natur är 
instabil och i de flesta fall även skall ar
beta på (mycket) låga höjder , krävs goda 
stabiliserings- eller autopilotsystem. Det 
system som utvecklades för HKP4C är 
ett bra exempel på kravuppfyllnad . Sys
temet är idag ej modernt främst pga an
vändande av analog teknik. Men ett 
motsvarande digitalt system med kopp
ling till navigations- och landningssystem 
och för övrigt liknande prestanda beskri
ver väl kraven för ett modernt autopilot
system. Huruvida allmänna civila navi
geringshjälpmedel (DECCA och mot
svarande) kan påräknas i en kris- eller 
krigssituation är givetvis tveksamt, var
förandra lösningar måste fram. 

Aven kravet på mörkeruppträdande 
över hav och framförallt land, ställer sto
ra krav på hjälpmedel. Sådana är t ex 

FLIR, ljusförstärkare och automatiska 
hinderupptäcktsanordningar. 

Ett annat viktigt område är besätt
ningens miljö, som ju direkt påverkar 
dess uthållighet och effektivitet . Ett 
ständigt förekommande problem i sam
band med helikopterflygning är vibratio
ner. Vibrationer tröttar och kan i vissa 
fall även försvåra vapeninsats. 

Som framgått under rotoravsnittet 
kan helikopterns vibrationsegenskaper 
påverkas genom rotorsystemets ut
formning. Man får dock alltid acceptera 
att vibrationer alstras och det har ut
vecklats, olika system för mekanisk 
dämpning och isolering av dessa. Ett 
exempel är MBB's ARIS-system (An
ti-Resonance Isolation System) som byg
ger på en avstämd koppling mellan ro
torsystem och flygkropp. (Bildbilaga, fig 
15). 

Besättningen måste givetvis kunna 
verka även i ABC-miljö, ett faktum som 
dock ej resulterat i några större framsteg 
helikopterteknologimässigt. Man är här 
tillsvidare hänvisad till att utrusta be
sättningen med skyddsdräkter som får 
anpassas till användingsområdet. 

Signaturer/egenskydd 

Risken för upptäckt påverkas positivt 
om helikopterns storlek kan hållas nere. 
Formgivning och andra konstruktions
knep kan påveka radarsignaturen och ra
darvarningssystem torde vara ett måste 
för helikoptern i stridsmiljö. Vad gäller 
!R-signaturen, så kan nya framdrivnings
koncept innbära lägre temperaturdif
ferenser. Här bedöms dagens system att 
"blanda ut" och kyla avgaserna kunna 
utvecklas ytterligare. 

På så sätt kan risken minskas för att 
en helikopter upptäcks av t ex !R-kame
ror. Alla sådana system innebär dock 
krav på ökad vikt. 

Framtagning av svenska 
militärhelikoptrar 
Som nämnts inledningsvis finns ingen 
svensk helikopterindustri. Leverantörs
länder har hittills varit USA, Frankrike, 
Italien, Japan och Västtyskland. Även 
Englad har helikoptertillverkning hos 
Westland, men denna leverantör har 
hittills ej utnyttjats av svenska försvaret. 

Vid samtliga hittillsvarande anskaff
ningar har vi i stort sett varit hänvisade 
till respektive tillverkares "standardsor
timent" av helikoptrar. Detta har i sin 
tur lett till, att de önskvärda tekniska 
och taktiska kraven alltid har fått speg
las emot en verklighet, som endast till 
viss del kunnat påverkas och förändras. 
Ändringar av tillverkarens certifierade 
standardhelikoptrar innebär (stora) 
kostnader och avsevärd tid för utveck
ling, verifiering och certifiering. 

Icke desto mindre har några av de 
svenska anskaffningarna inneburit rela
tivt stora ändringar av respektive stan
dardhelikopter nämligen utvecklingen 
av HKP4C-systemet för marinens ubåts
jakt och HKP9 för armens pansarvärns
helikoptersystem. 

En nyligen påbörjad anskaffning åt 
flygvapnet av ny regional flygräddnings
helikopter kan beräknas bli av samma 
karaktär. Det gäller således för den upp
handlande myndigheten , Försvarets ma
terielverk, att anpassa operatörernas 
krav till tillgängliga standardhelikoptrar 
och att med en god kännedom om tek
niska möjligheter och utvecklingsten
denser inom området definiera och spe
cificera kostnadseffektiva lösningar. 

Det är vanligt idag att i samband med 
internationella affärer kräva industriell 
kompensation eller s k off-set. Detta är 
ett nytt tillkommande element i förhål
lande till en traditionell försvarsupp-
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handling men kan dock få positiva effek
ter, om viss tillverkning, sammansätt
ning eller systemintegration kan ske i 
Sverige. Vi skulle på detta sätt kunna til
lägna oss kunnande inom helikopterom-

Litteratur 

rådet och kanske på sikt utöka vår flyg
industri med en helikoptergren. Detta 
skulle positivt inverka på våra möjlighe
ter att inte bara följa aktuell teknologi 
utan även vara med och utveckla den. 

Fromme/t H. Schick C. Modern Technologies for future light helicopters. Eleventh European 

Rotareraft Forum, 1985. 
Karlsson G. Tekniska krav på moderna helikoptrar. Under Svensk Flagg, okt 1985. 

Pfleiderer K. Future trends in helicopter technology IVA-Rapport 243 Juli 1983. 
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Bildbilaga till årsberättelse 
1984/1985 inom vetenskapsgrenen 
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KOMPOSITMTRL ALL~~NT 

o KOLFIBER/EPOXI <PUL1 CIV> 
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o LAG VIKT 
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o HOG SPECIFIK STYVHET 
o GODA UTMATTNINGSEGENSKAPER 
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(FUKTI TEMPI EROSION> 
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EXEMPEL PÅ HELT LEDAT ROTORNAV (B/V 107, HKP4) Exempel på stelt rotornav (MBB B0-105, hkp 9) 
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PHILIPS 

The noble art of self-defence 
Inbyggd intelligens och multisensorteknik har snabbt ökat sjömåls
robotarnas effektivitet. Dessutom har det blivit allt vanligare att man 
avfyrar flera robotar samtidigt för att mätta fartygens eldlednings
system. 

Dags att kasta in handduken, alltså? Nej, långt därifrån. 

Det bästa och billigaste sättet att skaffa sig ett fullgott egenskydd är 
att komplettera artillerisystemet med ett bra passivt motmedelssys
tem. Ett system som automatiskt kan avfyra både remsammunition 
och IR-skenmål enligt intelligenta mönster, och som ger rorgängaren 
information om lämpligaste kurs under robotanfallet 

Men systemet måste ha kort reaktionstid; många gånger har man 
mindre än 20 sekunder på sig för att vidta åtgärder från det att robo
ten har låst på målet. 

En kort tid kan det tyckas, men det är mer än tillräckligt, åtminstone 
med våra 9CM-system. En serie passiva motmedel som förvandlar 
ett allvarligt hot till ett slag i luften. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Defence Electronics, 17588 Järfälla. Telefon 0758-10000 

ANDERS STÄVBERG 

Ylattacken i perspektivet 

Under den av överbefälhavaren nyligen 
genomförda perspektivplaneringen vil
ken skall ge underlag för försvarsmak
tens utforming in på 2000-talet genom
fördes en särskild värdering av ytaHack
förbanden. Motsvarande specialvärde
ringar genomfördes bl a stridsvagnför
banden och luftförsvarsfunktionen. 

Trycket mot ytattackförbanden kom 
inledningsvis att uppfattas som extra 
starkt, då perspektivplanevärderingen 
sammanföll med försvarsdepartementets 
önskemål om en alternativ systemplan 2 
för kustkorvett 90, där fartygen skulle 
inriktas mot ubåtsjakt- och minerings
uppgifter - underförstått anfallsuppgif
ten med robot och torped skulle utgå. 

Önskemålet från departementet var i 
och för sig förståeligt sett mot de be
svärande undervattenskränkningarna, 
men en och annan ytaHackofficer drab
bades dock av stor förvåning och visst 
svårmod. Nu när ytattacken äntligen 
getts en uppgiftsanpassad slagkraftig be
väpning överväger regeringen att av
väpna fatygen! 

Under perspektivplaneringens första 
del diskuterades olika förbands sårbar
het och effekt. För ytaHackförbanden 
diskuterades sårbarheten främst utifrån 
hotet från sabotageförband, minor och 
luften. 

Hotet från sabotageförband upplevdes 
som starkast vid ett överraskande an
grepp då inledningsvis få markstrids- och 
bevakningsförband fanns att tillgå. Vid 
ett fullt eller partiellt mobiliserat 
svenskt försvar bedömdes hotet som re
lativt begränsat. 

Kommendörkapten Anders Stävberg har varit 
fartygschef på ytat/ackfartyg och är nu chef 
för marinstabens studieavdelning. 

YtaHackförbandens spridning över 
stor yta och utnyttjande av ett stort an
tal krigsförtöjningsplatser, bryggor/ka
jer, krigsankarplatser, i kombination 
med markstridsförband för bevakning 
och skydd, visade sig väsentligt begränsa 
effekten av sabotageförbandens insats. 
Frågor i övrigt som diskuterades i anslut
ning till detta hot var bl a: 

- Hur kommer hundratals sabotage
grupper in i landet utan att upptäckas? 

- Hur kan hundratalet eller fler sabota
gegrupper hålla sig dolda i flera veckor 
i folktomma skärgårdsområden? 

- Hur kan grupperna förflytta sig i skär
gårdsområdena utan att bli upptäck
ta? 

Framför allt genomförda sannolik
hetsberäkningar - vad är sannolikheten 
för att en sabotagegrupp med invisarut
rustning befinner sig vid en krigsförtöj
ningsplats/brygga samtidigt som ett ytat
tackfartyg är där och angriparens at
tackflyg är i området - reducerade detta 
hot till en betydligt lägre nivå än vad 
som inledningsvis bedömdes i studien. 

Minhotet är allvarligt. Särskilt dolt ut
lagda minor från ubåtar. Flygminfällning 
kan lätare upptäckas, lokaliseras, röjas 
eller kringgås. Flygplanfällda minor kan 
normalt ej heller fällas på grunda vatten. 

Dagens ytattackförband med ett djup
gående på 2-3 meter har goda möjlighe
ter att möta minhotet genom kringgång. 
Kustkorvetter typ Göteborg med vatten
jetdrift, utan magnetiska propellrar och 
propelleraxlar har mindre djupgående 
och påverkan på magnetminor än dagens 
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robotbåtar. Fartygen bedömdes i stu
dien väl kunna möta ett framtida min 
hot. Kommande ytattackfartyg. Ytat
tack 2000, robotbåtar typ Norrköpings 
ersättare , bedömdes ha ännu bättre för
utsättningar att möta minhotet bl a ge
nom utnyttjande av katamaranskrov el
ler sidokölssvävarteknik. 

Lufthotet tilldrog sig störst intresse. 
Dels analyserades en angriparens för
måga att upptäcka fartyg såväl inom
som utomskärs , dels angriparens för
måga att rätt identifiera upptäckta far
tyg , anfalla och träffa fartygen. 

En angripares spaningssystem detalj
studerades ; exempelvis satellit- , radar- , 
signal-, ir- och optisk spaning i alla for
mer. Varje system har sina begränsning
ar. De bör helst komplettera varandra 
för en säker identifiering. 

Exempel på begränsningar: 

s atellitspaning begränsas av dålig sikt/ 
dåligt väder. Spaningssystemet är 
främst användbart för översiktspa
ning. 

- Radar har ingen eller liten förm åga att 
upptäcka ekon i skärgårdar . 

- signalspaning kräver att utspanat mål 
sänder med radar eller radio . 

- !R-spaning kräver låg eller måttlig 
fuktighet i luften. 

- Otisk spaning kräver relativt goda 
ljusförhållanden. 

Flera av spaningssystemen kräver 
överflygning av utspanat fartyg på låg 
höjd (150-500 m) med stor risk att spa
ningsflygplanet skjuts ned av utspanat 
fartyg eller av vårt luftförsvar i övrigt. 

Spaningen är tidskrävande. Stora ytor 
måste utspanas. 

Antag att en angriparen avser land
stiga i Öxelösund. Angriparens land
stigningsfartyg nås av våra robotbeväp-
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nade fartyg från lägen i Västervik i söder 
till Sandhamn i norr. En sträcka om 
15- 20 mil med ett skärgårdsjup om 2- 3 
mil. Inom detta område finns i krig stor
leksordningen 500-600 militära fartyg 
och båtar (ej små motorbåtar) bl a till
höriga kustartilleriförband och marina 
basförband. Antag att ca hälften är un
der förflyttning och hälften förtöjda. 
Därutöver finns ett stort antal skenmåL 
Antalet krigsförtöjnings- och krigsan
karplatser , fartygstunnlar , kajer och bry
gor d v s möjliga platser att utspana är 
betydligt fler. 

(Se sjökortsminiatyren på sid 171.) 

Att upptäcka och rätt identifiera ett 
tiotal kustkorvetter/robotbåtar inom 
denna stora yta är mycket tidsödande, 
resurskrävande och riskfyllt . 

En lång "sannolikhetskedja" skall fun
gera 

- sannolikheten för upptäckt (av spa
ningssystemet), 

- sannolikheten för rätt identifiering (av 
spaningssystemet), 

- sannolikheten för att attackflygplan 
ligger i anfallsläge/finns tillgängliga, 

- sannolikheten för att anfallande at
tackflygplan hittar upptäckt fartyg, 

- sannolikheten för att fartyget träffas, 
- sannolikheten för att fartyget slås ut 

av insatt vapen. 

Attackflygplanens förmåga att bekäm
pa fartyg inomskärs är begränsade. Må
len är svårupptcäkta och svåridentifiera
de (skenmål , kamoflage). skjutavstån
den blir korta beroende på skärmande 
öar och sen upptäckt. Därtill kommer 
att fartygen kan bekämpa anfallande 
flygplan. 

Utomskärs är möjligheterna större att 
upptäcka övervattensfartyg, men iden
tifieringsproblematiken kvarstår (tele
ströning, skenmål m m). 
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YtaHackförbandens egen luftförsvars
förmåga tillmättes god effekt i studierna 
särskilt gällde detta kustkorvettför
banden. Kustkorvetten har två separata 
högautomatiserade luftvärnskanonsys
tem och ett "telemotmedelssystem" 
d v s tre separata system att bekämpa 
anfallande robotar och attackflygplan 
med . En kustkorvett har teoretisk möj
lighet att bekämpa tre - sex eller flera 
flygplan eller robotar i en luftanfallsi
tuation. Två eller fler fartyg i ett samlat 
förband har en avsevärd luftförsvarsef
fekt. 

Begreppet sårbarhet är relativt. Sår
barheten är avhängig av vilka risker den 
taktiske ledaren är beredd ta eller är be
ordrad att ta. Allt sett mot stridsuppgif
tens syften. Ett taktiskt rätt utnyttjande 
av ytaHackförbanden i varje stridssitua
tion ger acceptabel sårbarhet i jämförel
se med andra förbandstyper. Sårbarhe
ten är också knuten till förbandets ef
fekt. Bedömer angriparen att ytattack
förbanden kan ge honom oacceptabla 
förluster vid en överskeppning, kommer 
han att försöka bekämpa dem ned till en 
för honom acceptabel nivå. Denna för
bekämpning är då kostandskrävande i 
andra avseenden än i form av direkta för
luster vid ytaHackförbanden anfall. En 
kraftig förbekämpning av ytattackför
banden ger våra andra stridskrafter lägre 
förbekämpningsförluster och därmed 
högre direkt effekt för dessa förband. 

Att sårbarhet är ett relativt begrepp 
belystes på ett bra sätt av en i värdering
en deltagande armeofficer. 

"Det sårbaraste som finns i hela svens
ka fätsvaret är skyttesoldaten, när han 
går ur sin splitterskyddade bandvagn el
ler lastbil och helt okyddad rusar mot 
den landstigne fienden - men ännu har 
ingen kommit på tanken att avskaffa in
fanteristen". 
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Ytattackförbandens effekt värderades 
i studien. 

För invasionsförsvarsuppgiften utnytt
jas förbanden dels för mineringsverk
samhet, dels i anfallsuppgifter med sjö
målsrobotar , torpeder och i vissa situa
tioner med artilleri. 

En kustkorvett kan medföra ca 40 me
delstora minor ombord med bibehållen 
anfallsförmåga. Detta innebär att två till 
tre fartyg , efter en relativt kort för
beredelse snabbt kan lägga ut en större 
minering utanför en hotad hamn eller 
strand. En minering som tvingar an
griparen till en tidsödande och riskfylld 
minröjning för att reducera minrisken till 
en acceptabel nivå. 

Huvudvapnet, sjömålsroboten, hotar 
angriparen inom en radie om 7-8 mil 
från ytattackfartyget. Ett fartyg kan 
samtidgt skjuta 8 robotar mot en an
gripare, vilket ger god möjlighet att mät
ta dennes luftförsvar. En samtidig insats 
från två eller fler fartyg innebär ett avse
värt hot för angriparen att beakta. 

Robotanfallet kan direkt eller i ett se
nare skede efterföljas av en torpedinsats. 
Torpederna är fjärrstyrda och målsökan
de. Insatsen kan göras på 2-4 mils av
stånd. Torpederna kan ej störas eller be
kämpas i banan. För att undgå torpeder
na måste ytattackfartyget bekämpas ti
digt, helst för torpedinsatsen. 

Vartefter studierna framskred skedde 
en utveckling till ytattackförbandens 
fördel. Förbandens allsidiga användbar
het i fred/fredskriser , under neutralitet 
och krig framstod allt tydligare. 

I fred/fredskriser för övervakning av 
och ingripande inom vårt sjöterritorium 
samt för ubåtsskydd. Under neutralitet 
tillkommer mineringsverksamhet och
sjöfartsskydd. I krig , anfallsföretag med 
robot, torped och artilleri samt mine
ringsverksamhet. 

l 

Särskilt förbandens höga beredskap 
och effekt vid ett överraskande angrepp 
tillerkändes ett stort värde. 

Kustkorvetter och robotbåtars antal 
diskuterades. Olika antal värderades . 
Resultatet blev att nuvarande 18 fartyg 
ansågs vara ett minimum. Antalet borde 
utökas . 

I den avslutade operativa värderingen 
av perspektivplaneringen framstod allt
mer antalet 24 som ett rimligt antal. En 
ökning till 30 förordades av vissa inom 
studiegrupperna (ej enbart officerare ur 

Kustkorvetten Stockholm skjuter robot. 

marinen). Vid en ökning över 24 fanns 
dock två åsiktsläger. Ett som förordade 
sex fartyg av nuvarande storlek och ett 
som förordade större fartyg för en ut
hålligare och effektivare ubåts jaktförmå
ga och "gränsvakt". 

studierna visade att ytattackförband 
är kostnadseffektiva system. Förutom en 
hög invasionsförsvarseffekt är de effek
tiva system i fred och fredskriser samt 
under neutralitet. Denna allsidiga för
måga torde vara särskilt intressant i en 
ansträngd försvarsekonomi. 
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Scania- -.J~- .. -- i M~rinens Fartyg 

Fyra Scania DSI14 för framdrivning . 
Två Scania DSI11 i hjälpaggregat 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet Ubåt av Näcken-typ. 

En Scania DS 11 driver fartygets hjälp
aggregat. 

ERIK HALL 

J Referat om den sovjetiska arktiska sjöfarten 

Erik Hall, f d örlogskapten , har under många år ref ererat sovjetisk sjömilitär fa ck
press. Han har också intresserat sig för den sovjetiska arktiska sjöf arten och under li
kaledes lång tid följt vad den sovjetiska sjöfartspressen skrivit om den. 

Några nummer framåt kommer Tidskrift i Sjö väsendet att publicera en del av Erik 
Halls referat. Det första, som är hämtat ur Morskoj Flo t (Handelsflottan) nr 6 1985, 
handlar om den intressanta frågan 

Försämras isförhållandena i de arktiska farvattnen? 

Under de senaste åren har bland sjö
männen-polarfararna ganska ofta disku
terats om det har skett en väsentlig för
sämring av isförhållandena på Norra Sjö
vägen. Hur pass riktiga är sådana dis
kussioner? Det är lämpligt att börja med 
de minnesvärda och för många svåra 
arktiska seglationerna 1979 och 1983. 
Press , radio och TV ägnade stor upp
märksamhet åt den arktiska sjöfarten 
dessa år. seglationerna erinrade ännu en 
gång om, att i de arktiska trakterna gäl
ler egna lagar för sjöfarten . Fartygsflot
tans säkra arbete och dess driftsekono
miska resultat är nära beroende av istäc
kets tillstånd på sjöfartsvägarna. Att för
ändra dessa lagar är vi ännu inte i stånd 
att göra. Hur kraftiga atomisbrytarna än 
blir fordrar arktiska transporter nog
grann planläggning och undersökning av 
de verkliga och prognoserade isförhål
landena på sjöfartsvägarna. 

Vad berör prognoserna för Norra Sjö
vägen ett år i förväg, så är denna fråga 
mycket komplicerad. Forskarna har helt 
olika uppfattning . En del väntar kallare 
klimat i de arktiska områdena och andra 
att det skall bli varmare. Ett entydigt 
svar kan i dag endast själva naturen ge, 
men den skyndar inte att avslöja sina 
hemligheter. 

Naturligtsvis kan man efter 20-30 års 
isobservationer i följd få väsentligt större 
möjligheter att analysera dem , och det 
skulle bli möjligt att mera bestämt kun
na döma om tendenserna för de mång
åriga förändringarna av isförhållandena 
på Norra Sjövägen. Men lektionerna 
som Norra Ishavet har givit oss under de 
senaste åren gör det inte möjligt för oss 
att vänta , utan redan i dag måste man 
söka svaret på frågan - försämras eller 
försämras inte isförhållandena i de ark
tiska farvattnen? Detta är icke en onö
dig fråga , eftersom på den hänger de åt
gärder som man bör vidtaga för att stär
ka den materiel-tekniska basen för 
framtidens arktiska flotta. 

Det är därför som vi har gjort en ana
lys av mångåriga förändringar av isför
hållandena på Norra sjövägen under ef
terkrigsperioden. Vi antar att om man 
vet tidigare förändringar i isförhållande
na är det möjligt att med en viss grad av 
sannolikhet döma om efterföljande ten
denser. 

Man måste understryka att begreppet 
" isförhållande för segling" har en myc
ket vid karaktär. Det innefattar en hel 
uppsättning karaktäristika på istäcket -
tjocklek , sammanhållning, förstöring, is
blocksbildning, sammanpressningsgrad 
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o s v. Strängt taget är det nödvändigt 
vid värdering av förändr ingar av isförhål
landena att analysera all a de uppräkande 
karaktäristika på isen. Emellertid är det 
känt att en erfaren sjöfarare vid val av 
väg för sitt fartyg genom isen i första 
hand orenterar sig på sammanhållningen 
av isfältet och först därefter på övriga 
karaktäristika. Därför kommer vi att i 
denna artikel begränsa oss till en analys 
av förändringar i utsträckningen av det 
sammanhållna (fasta) istäcket på Norra 
Sjövägen. En sådan metod är ännu mer 
motiverad, om man betänker att andra 
karaktäristika på isen i första approxi 
mationen hänger samman med dess sam
manhållning. 

Framförallt läger vi märke till , att un
der efterkrigsperioden har villkoren för 
segling i de sovjetiska arktiska haven ka
raktäriserats av väsentliga säsongsbeto
nade och årliga förändringar. Detta 
framgår tydligt om man ser på gränserna 
för den största och minsta utbredningen 
av flytande (drivande) is under tiden juni 
- september för de havsområden, som 
gränsar till Sovjets norra kust. Med bör
jan i juni sker på grund av smältning och 
isdrift en gradvis minskning av istäcket 
(isfältet) i de arktiska haven. I septem
ber har istäckets yta sin minsta utbred
ning . Under ett år kan isen blockera någ
ra sjöfartsvägar under ett annat år några 
andra. Det är dock riktigt , som bekräft
ats av undersökningarna , att inom vissa 
regioner av de arktiska haven före 
kommer is oftare (upprepad isföre
komst) än inom andra. 

Som bekant har förekomsten (hop
samllngen) av is till sådana regioner kal
lats för "ismassiv" . De mest kända för 
svårigheten att tränga igenom dem är 
Ajonskij och Tajmyrskij massiven. 

Hur har isförhållandena förändrats 
under efterkrigsperioden? Under tiden 
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1951-1980 har i de arktiska farvattnens 
västra del ägt rum en försämring av isför
hållandena. Denna lagbundenhet är ka
raktäristisk såväl för första som även för 
andra hälften av den arktiska som
marseglationen, varvid i den andra hal
van av seglationen (september) utsträck
ningen av den sammanhängande isen på 
Norra Sjövägen har ökats snabbare . I sin 
helhet har i den västra regionen av de 
arktiska farvattnen utsträckningen av 
den sammanhängande isen ökat~ ungefär 
l ,5 gånger . 

I östra regionen av Arklika (den ryska 
benämningen) har också ägt rum en för
sämring av isförhållandena, varvid under 
den första hälften av seglationen ut
sträckningen av den sammanhängande 
isen har ökats ungefär 1,5 gånger, men 
under andra hälften av seglationen har 
ökningen gått upp till 6 gånger. Efter
som medelutsträckningen av den sam
manhängande isen i juli månad är vä
sentligt större än i september, så bli r i sin 
helhet under hela seglationsperioden ut
sträckningen av den sammanhängande 
isen i Arktikas östra region totalt 1,6 
gånger större d v s endast något större 
än i den västra regionen. 

På så sätt är det möjligt att dra slutsat
sen att under det studerade (analysera
de) tidsavsnittet ( 1951-1980) har det 
skett en ökning av upprepade svåra seg
lationer , och det har även skett en ök
ning av uträckningen av den samman
hängande isen under dessa seglationer. 
Den största märkbara försämringen av 
isförhållandena har skett under seglatio
nens andra hälft, när man är tvingad att 
använda fartyg, som är föga lämpade för 
arktisk isseglation. De försvårade isför
hållandena avspeglar sig också i haverier 
vid gång i is och bristande rytm i farty
gens ankomst till de arktiska hamnarna. 
För att återgå till den i början ställda frå-
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gan kan man med bestämdhet svara att 
isförhållandena i de arktiska sovjetiska 
farvatten har försämrats. 

Tendensen till försämring av isförhål
landena på Norra Sjövägen kommer tro
ligen att fortgå åtminstone under den 
närmaste tioårsperioden. Erfarenheter
na från de arktiska sommarseglationerna 
i början på 80-talet, särskilt seglationen 
1983 och en del av seglationen 1984 stö
der detta antagande. Det är även nöd
vändigt att ta hänsyn ti ll den historiska 
erfarenheten från sjöfart i de arktiska 
farvattnen från XI ti ll XIX (elfte ti ll det 
nittonde) *) århundradet, som visar att 
perioden 1950--1970 kan man hänföra till 
välartade tioårsperioder. Det har funnits 
år då kustborna på grund av ogenom
tränglig is även under andra hä lften av 

augusti icke kunnat ta sig fram till Nova
ja Zemljas norra ö. För inte så vä ldigt 
länge sedan, år 1832, kunde P. Pach
tusovs expedjtion i augusti överhuvudta
get icke ta sig fram till Novaja Zemlja , 
sedan man på de västra anmarschvägar
na till ön mött fast (sammanhängande) 
is. I vår tid har liknande situationer icke 
iakttagits. 

Med hänsyn till allt det sagda finns det 
grund för att anta att mest sannolik är 
prognosen av de forskare som förväntar i 
de arktiska farvattnen i slutet av 1900-ta
let en ökad isläggning i haven och åter
komst av stränga isförhållanden på grän
sen mellan 1900-talet och år 2000. 

*)Skall nog vara tolfte och tjugonde århund
radet 

Den punkterade linjen utgör gräns för den största utbredningen av flytande is (drivis). Den 
heldragna linjen visar medelutbredningen av drivande is och den streckade linjen den minsta ut
bredningen av drivande is på Norra sjövägen i augusti. 
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15 
En svensk fullträff 

Respektingivande verkan 
Bildserien nedan är tagen från ett av de många provskott som föregått serie
tillverkningen av elen nya svenska sjömålsroboten RBS15. Modern teknik och 
mikrodatorer i styrsystem och målsökare ger roboten stor träffsäkerhet. 

Samordnad planering - kostnadseffektiva system 
RBS15 levereras nu till marinens ytattackfartyg. För attackflyget är leveranser 
beställda. Längre serier, samordnad utveckling och standardiserat underhåll 
ger stora rationaliseringsvinster. 

... 
SAAB MISSILES 
Prim e Contractor RBS 15 

Saab Missiles AB 
58188 Linköping 
013-184000. Telex50040 saablgs 

SAABBOFORs 
MISSILE CORPORATION 

Saab Bofors Missile Corporation A B 
stureplan 15, Jll45 Slackholm 
08-21 4917. Telex 12798 s bmc s 

CliJBOFORS 
l:ll] ORDNANCE 

AB Bofors Ordnance Division 
Box 500, 69180 Bojors 
0586-81000. Telex 73210 bojors s 

Ledamoten 
BERTIL KRISTENSSON 

Bertil Kristensson är överstelöjtnant i KA och f n chef för försvarsstabens personalad
ministrativa avdelning. 

Taktiska reglementen i marinen
arbetsläge och utveckling 

Allmänt 
I årsberättelsen för 1983 i denna veten
skapsgren redovisade föredraganden, 
kam Göran Wallen, ett antal ämnen, 
som kunde vara av intresse att behandla 
i en årsberättelse. Bland dessa nämndes 
arbetet med taktiska reglementen för 
marinen. Detta arbete hade under 1983 
dock måst nedprioriteras bland annat på 
grund av de höga krav på beredskap , 
som ställdes på marinens personal. 

Arbetsbelastningen på den militära 
personalen har under 1984 och 1985 varit 
fortsatt hög. Chefen för marinen säger 
således i sin inledning till Blå boken (CM 
inriktning av verksamheten 1986/87 -
1990/91:) " Beredskapsinsatserna har se
dan några år tillbaka varit väsentligt 
högre än tidigare. Nivån tycks bli bestå
ende . Det har visat sig nödvändigt att 
upprätthålla hög incidentberedskap även 
1 tidigare nedprioriterade områden. 
Ubåtskränkningarna har påvisat tidigare 
okända insatskrav . Utvecklingen inom 
incidentberedskapen har såväl kvalita
tivt som kvantitativt ställt allt högre 

krav på våra fredsresurser. Detta har 
medfört att verksamheten vid de marina 
förbanden kraftigt förändrats för att mö
ta den nya situationen. I väsentliga avse
enden har den långsiktiga beredskapen 
inom marinen (utbildning, materielan
skaffning och underhåll) eftersatts". 

Nya taktiska reglementen har i den 
ovan beskrivna situationen inte kunnat 
utarbetas i hela den omfattning, som 
varit önskvärd. Justeringar har måst gö
ras i " CM plan för framtagning av mari
na böcker". Arbetsläget är dock sådant 
att det kan vara av intresse - och för
hoppningsvis av värde för det fortsatta 
arbetet - att behandla ämnet mitt i det 
pågående arbetet med uppbyggnaden av 
ett nytt marint taktiskt reglementssys
tem . 

Med risk att vara oförskämd vill jag, 
för att i fortsättningen tala samma språk 
som läsaren, ta upp vissa begrepp, då jag 
noterat att de inte alltid används rätt i 
dagligt tal. 

Anvisning Styrande riktlinjer som myndighet meddelar. Anvisningarna kan 
vara formellt bindande. Även om de inte är detta bör de inte 
frångås utan särskilda skäl. 

Bestämmelse/ 
!Föreskrift 

Handbok 

Återger i princip bindande normer som meddelats av Riksdagen , 
Regeringen eller en myndighet. 

Innehåller i huvudsak utdrag ur andra publikationer och samling
ar av mängd- , mått- , vikt-, tids- och andra uppgifter. 
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Instruktion Anger de åtgärder , som gäller för viss chef eller befattningshava
re , kan också reglera verksamheten vid viss enhet eller typ av en
heter. 

Reglemente Innehåller såväl bestämmelser och anvisningar som (icke bindan
de) allmänna råd. Innehållet kan i sin helhet eller för varje avsnitt 
vara uppdelat i: 
- Bestämmelser 
- Råd 
- Instruktion(er) 

Påverkande faktorer 

Motstridande krav 
Den taktiska utvecklingen är en kon
tinuerligt pågående process. Nya vapen
system tillkommer, förband omorga
niseras , erfarenheter dras, förändringar 
görs. Alltmer sofistikerade tekniska 
lösningar ger taktikern allt större varia
tionsmöjligheter. Kraven på verkan och 
motverkan följs ständigt åt. 

I denna utveckling måste samtidigt 
finnas en stabil , på erfarenheter baserad 
taktisk grund. 

Kraven på stabilitet och kraven på ut
veckling blir ibland motstridande. En 
modernisering av taktiska reglementen 
är därför ofta en komplicerad process, 
som tar lång tid mellan beslut och färdig 
produkt. Erfarenheterna syns också visa 
att ju högre nivå reglementet skall be
handla desto svårare blir avvägningarna 
(jfr avsnittet Nytt marint taktiskt regle
mentssystem). 

Utveckling i vår omvärld 
Det nordiska områdets ökade strategi
ska betydelse har ställt ökade och delvis 
nya k;av på de marina stridskrafterna. 
De grova undervattenskränkningar , som 
vårt land under senare år utsatts för är 
ett nytt hot som måste mötas, där en ny, 
till situationen anpassad taktik hos våra 

180 

stridskrafter utgör en viktig komponent. 
Kraven på flexibilitet i denna taktik är 
mycket stora, då den skall kunna till
lämpas med framgång av förband, som 
verkar över hela konfliktskalan fred -
kris- neutralitet - krig. 

Den tekniska utvecklingen har med
gett alltmer sofistikerade underrättelse
resurser. Spaningssatelliter är ett exem
pel. Därutöver har övervakningen med 
spaningsflygplan och fartyg utrustade för 
underrrättelsetjänst intensifierats med 
åtföljande krav på anpassning i form av 
maskering, signalskydd m m. 

Sjöstridskrafternas utveckling har 
främst medfört ökad rörlighet och ökad 
eldkraft. Stor betydelse för vår taktik 
har härvid de ökade prestanda- räckvid
der , verkan , precision - som robotsys
temen fått. 

Flyg- och markstidskrafternas utveck
ling är likartad den , som gäller för sjö
stridskrafterna. Av särskild betydelse för 
vår taktik är vapenverkan i form av ökad 
precision bl a med förfinade målsökare i 
robotvapnen samt ökad förmåga att be
kämpa framför allt mjuka mål över stor 
yta . Förmågan att luftlandsätta trupp , 
främst den ökade helikopterluftlandsätt
ningsförmågan, ställer nya krav på tak
tiskt uppträdande hos våra förband . 
Fältarbetstaktiken behöver överses, kra
ven på följsamhet i och tidig insats med 

den tunga elden ökar liksom kraven på 
förmåga till snabb insats med rörliga för
band. 

Vår utveckling 
En presumtiv angripares taktik och pre
standa utgör självfallet en viktig kompo
nent i arbetet med vår taktik . Våra egna 
möjligheter att producera stridskrafter , 
som kan verka med hög effekt i bedömd 
hotmiljö är väl så viktiga. Det gäller ju 
inte enbart att möta en angripares för
band; vår taktik skall också ge oss möj
ligheter att ta initiativ för att slå honom i 
den miljö vi är satta att verka- vår egen 
terräng. 

I våra äldre förband genomförs mo
derniseringar i syfte främst att öka 
skyddsnivå och vapenprestanda. Föränd
ringarna i det taktiska utnyttjandet blir 
då för de fasta förbanden jämförelsevis 
små och ändringarna i de taktiska regle
mentena av mindre omfattning. 

Större moderniseringar av rörliga för
band liksom nytillkommande förband 
ställer helt andra krav vad gäller regle
mentsarbete . Ny materiel och ny orga
nisation ställer stora krav på nytänkan
de. Taktiska ideer måste prövas såväl i 
spel som under tillämpade förh ållanden ; 
erfarenheter dras , modifieringar göras 
och prövas , så att den färdiga produkten 
- Taktiskt reglemente för förbandet -
kan fastställas och utnyttjas under ut
bildning m m, så att förbandet "kom
plett" kan ingå i krigsorganisationen. 

Den taktiska utvecklingen ställer inte 
bara krav på optimalt utnyttj ande av en
skilda förband . De olika vapensystemens 
effekt är i mycket hög grad beroende av 
vår förmåga till samordnad insats. Stora 
krav på samverkan/samordning i det 
taktiska uppträdandet måste således 
ställas och ökad omsorg ägnas åt de reg-

Jementen som omfattar denna verksam
het. Våra åtgärder för att förbättra sam
band och stridsledning (MASAM, MA
SIK , STRIKA) ökar våra möjligheter till 
samordnade insatser , samtidigt som 
delvis nya krav ställs på chefer att effek
tivt leda sina förband i strid. 

Den ovan beskrivna utvecklingen stäl
ler stora krav på förutseende och följ
samhet i det taktiska arbetet på olika ni
våer samtidigt som kraven på en mera 
långsiktig stabilitet i form av grundläg
gande "taktiska sanningar" är entydiga. 
Avvägningarna vid framtagning av våra 
taktiska reglementen blir därför ofta 
svåra. 

Nytt marint taktiskt reglementssystem 

Återblick 

Under 1960- och 70-talen utnyttjades i 
huvudsak TF (Taktiska föreskrifter för 
flottan) och FRKA (Fältreglt~mente för 
kustartilleristridskrafterna) som grund
läggande taktiska reglementen i mari
nen. På nivån under dessa fanns ett re
lativt stort antal tjänstegrens- och/- eller 
förbandsanknutna reglementen , samt 
ett antal reglementen innehållande ge
mensamma bestämmelser. Något grund
läggande - för marinen gemensamt tak
tiskt reglemente - fanns ej. Utveckling
en ställde krav på omarbetning och 
komplettering. 

TF kompletterades/o marbetades efter 
hand med provisoriska taktiska före
skrifter och taktiska detaljplaner. I bör
jan av 80-talet hade reglementet dock 
fått en sådan omfattning, att behov före
låg av en total omstrukturering. 

FRKA - vars föreskrifter var mer all
mängiltiga än de i TF- gjordes ej till fö
remål för omarbetning. De förbandsan
knutna reglementena i kustartilleriet , 
KAR-serien , som utarbetades i slutet av 
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60- och början av 70-talet medförde en 
avsevärd kvalitetshöjning av kustartil
leriets taktiska reglementen. Moderni
seringsarbete kunde dock inte genom
föras i tillräcklig omfattning under slutet 
av 70- och början av 80-talen. Resultatet 
blev att respekten för åtminstone vissa 
av KA taktiska reglementen sjönk. För
bandsvisa föreskrifter ansågs nödvändiga 
och utarbetades inom olika verksam
hetsområden med brister i enhetlighet 
inom kustartilleriet som följd . 

Behovet av en total översyn av mari
nens taktiska reglementssystem var såle
des stort. 

r rådande situation fattade CM i jan 
1980 beslut att ett grundläggande tak
tiskt reglemente för marinen skulle utar
betas . Reglementet - med arbetsnamnet 
TF 80 - skulle vara " en marin doktrin 
som bl a kan ligga till grund för regionala 
chefers utnyttjande av sjöstridskraf
terna". TF 80 skulle en l CM önskemål 
utgöras av en gemensam del TF:M och 
två vapenslagsutformade delar - TF:Fl 
och TF:KA. Övriga reglementen skulle 
anpassas till TF 80 . Uppgiften att utar
beta det för marinen grundläggande 
taktiska reglementet gavs till CKF och 
CKAS . 

Förslag till taktiskt reglemente för 
marinen - i förslaget benämnt TR:M 
med två vapenslagsutformade delar -
TR:Fl och TR:KA överlämnades till CM 
i april -81. 

TR:M har därefte r remissbehandlats , 
bearbetats av en arbetsgrupp med re
presentation ur såväl flottan som kus
tartilleriet och ånyo remissbehandlats. 
D et ~r idag under bearbetning vid ma
rinstaben. 

TR :Fl har remissbehandlats en gång . 
Remissutgåvans bestämmelser utnyttj as 
i ti llämpliga delar under utbildningen i 
fl ottan . 
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TR:KA har remissbehandlats två 
gånger. Remissutgåva 3 gavs ut under 
första kvartalet 1985. Denna utgåva av
ses gälla intill dess TR:M fastställs . 

Nuläge 

Provisorisk utgåva av TR:M avses i av
vaktan på resultat av Ag Marin Ledning 
utges . Arbete med TR 90 , vars före
skrifter skall tillgodose ny marin led
ningsorganisation och införandet av nya 
marina förband, avses påbörjas. 

TR: Fl föreskrifter utnyttjas i tillämp
liga delar intill dess TR:M utges. 

TR:KA prövas under GU och RU. 
Slutlig utgåva planeras utges snarast ef
ter TR:M. 

Arbetet med de förbandsbundna reg
lementena bedrivs fortlöpande i såväl 
flottan som kustartilleriet. Sammanhål
lande under CM är resp Kf! och KAS . r 
bilaga har förtecknats både de reglemen
ten som utgivits under verksamhetsåret 
och sådana där stor del av arbetet be
drivits under motsvarande tid . 

Det kan synas vara omvända världen 
att mycket arbete läggs ner på förbands
bundna reglementen innan de grundläg
gande är klara . De grundtankar , som an
ges i såväl remisser som provisoriska ut
gåvor till TR:M, TR:Fl och TR:KA tor
de dock vara så förankrade, att de kan 
utgöra en något så när säker grund för 
arbetet med de förbands- och tjänste
grensanknutna föreskrifterna . 

Det hade dock varit önskvärt att arbe
tet kunnat tidsmässigt bedrivas enl de 
priciper CM angav 1980 och som kan 
åskådliggöras med bilden på nästa sida. 
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Fortsatt arbete
synpunkter och förslag 

Grundläggande bestämmelser 

Bokorder för marinen (BokoM) innehål
ler bestämmelser för bokförsörjning, lo
kal förvaltning , sekretessskydd och pro
duktion av böcker och fastställs av che
fen för marinen. Bestämmelserna är 
även tillämpliga för i marin verksamhet 
utnyttjade böcker, som fastställs av and
ra myndigheter. BokoM bestämmelser 
är trots att de är mer än 10 år gamla må
hända fortfarande tillfyllest för avsett 
ändamål. De detaljerade föreskrifterna 
om utformning m m av omslag på mari
na publikationer bör dock moderniseras , 
så att de medger en mera lockande lay
out (bild av verksamhet, som reglemen
tet avhandlar etc). 

Utöver BokoM används i marinen i 
lämpliga delar Bokreglemente för armen 
(BRA). 

BRA syftar till att 

"O beskriva armens reglementssys
tem och 

o beskriva hur armens böcker tas 
fram, d v s omfattningen av och 
metoderna vid arbetet med utkast 
samt hur armestaben och produ
centen , i regel FLC, samverkar i 
fråga om bokproduktionen". 

BRA ger en god överblick över armens 

reglementssystem . Råd och anvisningar 
för reglementsarbetet är noggranna och 
bedöms avsevärt underlätta arbetet. 

Utöver av de ovan angivna styrs regie
mentsarbetet i marinen av CM årligen 
utgivna plan för framtagning av marina 
böcker. 

Tre dokument som påverkar regie
mentsarbetets olika faser är för mycket. 
Det arbete som igångsatts syftande till 
en större samordning mellan försvars
grenarna är ett steg i rätt riktning. Un
der dec -85 planeras en gemensam PUFF 
(publikationsförteckning för försvaret) 
att utges. Det fortsatta arbetet syftar till 
utgivning av en gemensam läromedels
katolog och ett gemensamt bokregle
mente. I arbetet med bokreglementets 
marina delar är det viktigt att såväl Bok
oM som de bestämmelser i BRA, som 
tilllämpas idag i marinen blir inarbetade. 

CM årliga styrning av verksamheten 
måste kvarstå. Dokumentet bör för att 
ge erforderlig stadga åt verksamheten 
vara ett "CM uppdrag för framtagning 
av marina böcker" . 

Uppbyggnad 

CM beslut 1980 om principuppbyggna
den av marinens taktiska reglementen 
renodlar reglementsfloran. En komplet
tering och beskrivning i likhet med vad 
som görs för armens reglementen i BRA 
är dock önskvärd. Totalt skulle indel
ningen då kunna göras enl följande: 

Grundläggande marina 
reglementen TR:M, TR:Fl, TR:KA 
Marina handböcker 

Tjänstegrensreglementen 
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Motsvarighet till AH saknas idag , men bör utar
betas förbandsvis m h t sekretesskraven. 
StabsR:M, SbR:M, UndR:M ArtR:Fl, ARKA, 
RbR:Fl RbR:KA , Skjutl:KA m fl 

Förbandsreglementen TR:ya, TR:mröj , KAR KABAT, 
KAR AMFBA T m fl 

soldatböcker 

Övriga böcker 

Försvarsmaktsböcker 

Svensk soldat, SoldF, Örlogsboken m fl 
Säkl:KA, Uni Fl, UniKA, VaktB , HStorm m fl 
Säkl:F, KokR:F, Mil Trafik m fl 

Ansvarsförhållanden 

Den övergripande stryningen av regie
mentsarbetet inkluderande planering 
och budgetering görs av CM (MS Pol). 
Under CM bör ett sammanhållande an
svar för framtagning av taktiska regle
menten åläggas Kfl och KAS. Resurser i 
form av lämpliga författare inom olika 
sakområden avdelas ur förband, staber 
och skolor för att tillgodose kraven på 
erforderlig expertis. Ansvarsförhållan
den bör regleras i likhet med vad som 
gjorts i armen. En förutsättning för att 
detta förfaringssätt skall bli effektivt är 
att Kfl (Flaggen) och KAS (Utvecklings
avd) erhåller tillräckliga personella re
surser. 

Arbetsmetodik 

Som angivits i det föregående ställs olika 
krav beroende på omfattningen av regle
mentsarbetet. Ett taktiskt reglemente 
för ett nytt förband kräver betydligt 
större arbetsinsatser än revidering av ett 
befintligt reglemente. 

Det sistnämnda kan oftast utföras av 
den sammanhållande myndigheten - Kfl 
eller KAS. Möjligen kan någon sakex
pert knytas till myndigheten. Utkast 
sänds ut på remiss för tillämpning , re
misssvaren bearbetas och reglementet 
kan fastställas. Det är med denna arbets
metodik nödvändigt att remissmyndig
heterna ägnar extra stor omsorg åt re
missarbetet. 

Det förstnämnda är ett mera omfat
tande projekt som kräver stor arbets-

insats. Nu pågående arbete med .fram
tagning av KAR AMFBAT är ett bra 
exempel. I detta arbete har konstaterats 
behov av såväl projektgrupp som re
ferensgrupp med en bred representation 
ur marinen. CM beslut för arbetets ge
nomförande erfordras. 

Det tidigare redovisade planerade 
bokreglementet för försvarsmakten bör 
innehålla föreskrifter som ger erforderlig 
stadga åt marinens reglementsarbete. 

Sammanfattning 
Behovet av ett enhetligt marint taktiskt 
reglementssystem är stort. Det är därför 
angeläget att CM beslut från 1980 om 
uppbyggnaden av marinens taktiska reg
lementen så snart som möjligt kan tillgo
doses. TR:M bör- i avvaktan på ny ma
rin ledningsorganisation - utges i provi
sorisk utgåva. TR:Fl och TR:KA utges 
snarast efter TR:M och arbetet med för
bands- och tjänstegrensvisa reglementen 
fullföljs. Ett nytt på bl a BokoM och 
BRA baserat reglemente, som reglerar 
reglementsarbetet inom marinen bör 
med hög prioritet utarbetas. 

185 



Under verksamhetsåret utarbetade/utgivna reglementen (Marinen gemen
samt) 

Reglemente/benämning 

CM TELEKRIG 

Ubåtsjaktreglemente för mari
nen/UbjRM 

Taktiska anvisningar för ubåts
skydsförband 

Omfattning i stort 

Anvisningar för utbildning och 
övning i telekrigföring. 

Såkerhetsbestämmelser och vapen. 

Taktiska anvisningar för ubåts
jaktstyrka. 
Taktiska detaljplaner för hkp i 
ubåtsjaktstyrka m m. 

Underverksamhetsåret utarbetade/utgivna reglementen (Flottan) 

Reglemente(benämning 

Ubåtsreglemente för flottan 
/UbR Fl Samsäk 

Artillerireglemente för flot
tan/ Art R Fl 33 

Taktiskt reglemente för yt
attackförband/TR: Y A 

Instruktion för stridstjänsten 
i flottan ubåtstaktik/ISF: U b 
TAk (TR:UB) 

Minröjningsreglemente för flot
tan/MröjR Fl Tak 
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Omfattning i stort 

säkerhetsbestämmelser vid samman
träffande och samövningar med 
ubåtar. 

Exercisreglemente. 
Målangivning, skjutning och pjäs
exercis med art e 726 , RIS 501, 57 
mm pjäs m 7102 och 40 mm pjäs på 
minfartyget Carlskrona. 

Förbandsreglemente, ledning och 
utnyttjande av ytattackförband. 

Förbandsreglemente, ledning och 
utnyttjande av ubåtsförband. 

Ledning och utnyttjande av min
rö j ningsförband. 

Under verksamhetsåret utarbetade/utgivna taktiska reglementen (kustartilleriet) 

Reglemente/benämning 

Taktikreglemente för kustar
tilleriet/TRKA 

KA-reglemente för markstrids
förband/KAR MS 

KA-reglemente för luftvärns
förband/KAR L V 

KA-reglemente för kabataljon/ 
KAR KABAT 

KA-reglemente för kabatteri/ 
KAR KABATT 

KA-reglemente för stabsbatteri/ 
KAR ST ABSBA TT 

KA-reglemente för kustrobot
batteri/KAR KRBBA TT 

AlKA 

Omfattning i stort 

Övergripande sammanfattning av 
angriparen - taktik och teknik. 
Riktlinjer för våra förbands ut
nyttjande. 

stridsteknik för markstridsplut. 
-to, -grp. Övergång från tidigare 
relativt stationär bevakning och 
försvar till ett aktivt rörligt 
utnyttjande . 

Anpassning till ny hotbild. Sam
ordning av stridsledning. Konse
kvenser av mtrlbegränsningar 
40/36 och 20/40 . 

Förbandsreglemente . Ledning och 
utnyttjande av kabat 12/80. 

Förbandsreglemente. Batt 12/80 ut
nyttjande när ålagda uppgifter 
skall lösas. 

Förbandsreglemente för stabsbatt 
ingående i kabat 12/80. 
Anpassning av krav på ledning och 
stödfunktioner till det nya för
bandets ökade prestanda. 

Anpassning till nytt uppträdande 
samt på sikt ny rbmtrl. 

Anvisningar för utbildning i ar
tilleri- , robot- och granatkas
tartjänst vid kustartilleriet. 
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Re g le mente! benämning 

skjutreglemente för kustar
tilleriet/SkjutR KA 2:1-2 12 

Opiatskort art/grk KA 

ARKA 2 B:1 , B:5, B:12 och B:22 

ARKA 2 C:1 , C:8 , C:9 och C:12 

ARKA 6 A och 6 C 

Stiftelsen YMER-80 

Omfattning i stort 

Skjutkort sjömåL 
Arte 710 , 719, 724 och 727 med 
b att 7 ,5/57, 10,5/50,12170 , 
12/80 och 15,2/Ä i förekommande 
kombinationer. 

Utdrag SkjutR (omarbetade). 

Artillerireglemente, tjänsten vid 
respektive pjäs 12/80, 15/Ä , 12170 
och 7,5/57. 

Arti llerireglemente , tjänsten vid 
Arte 727 , skjutelementsgivare , 
Arte 728 och Arte 724. 

Artillerireglemente, tjänsten vid 
12 cm grk m/62 och m/41-75. 

STIPENDIER FÖR POLARFORSKNING 
Stiftelsen YMER-80, som har till ändamål att främja vetenskaplig polar
forskning, företrädesvis svensk, kommer att dela ut ett antal stipendier 
under februari 1987. 

Ansökan skall, tillsammans med de övriga handlingar sökande önskar 
åberopa, inges till stiftelsen YMER-80, c/o Bo Granath, Wollmar Yxkulls
gatan 40, l tr, 116 50 Stockholm, senast den 31 december 1986. 

Ansökan bör omfatta högst två A4-sidor och insändas i 4 ex. Erforder
liga bilagor för att närmare belysa avsett projekt dock endast i l ex. 

Gäller ansökan flera sökande skall huvudansvarig för projektet anges 
med fullständig adress. 

Sökande, som tilldelats stipendier, kan förvänta meddelande härom fö
re utgången av februari 1987. 
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Ledamoten 
LARS-ERIK HOFF 

Flottans vapeninspektion 

J ag ska ll beskriva flottans vapenslagsin
spektion, dess roll i förbandsproduktio
nen och ändrade förutsättningar för dess 
verksamhet. Om möjligt skall jag också 
svara på frågeställningen: 

"Hur åstadkommer man ökad orga
nisatorisk effektivitet i en situation , där 
förutsättningarna för verksamheten ho
tas eller undergår förändringar?" 

Jag avser söka förklara vad inspek
tionen bör göra/skall göra och vilka bris
ter och svårigheter, som finns nu. Kort
fattat vill jag också beskriva hur vi kom 

Lars-Erik Hoj( är kommendörkapten och 
chef för flolian s vapenslagsinspektion i ma
rinstaben. 

fram till nuvarande beslutade organisa
tion , och vad min uppfattning är om hur 
den med rådande erfarenhets läge bör ut
vecklas för att bli ännu bättre. Jag kom
mer att analysera mål uppgifter, resur
ser , styrande bestämmelser m m för att 
därigenom få djup på beskrivningen och 
söka förk lara var jag tror vi kan förbättra 
i vår produktion. Redogörelsen sker 
kring nedanståe nde stödbild , där de in
gående faktorerna framgår, vilket gör 
det enk lare att beskriva orsakssamman
hangen. 

VISION 

FÖRUT
SÄTI
NINGAR 

RESURSER UPPGIFTER 
M 
Å 
L 

Optimal verksamhetsplanering 
Tid ------------------------------------------------~~ 

Målet 
Målet är alltid svårt att beskriva. Det är 
ord som, liksom i andra beskrivningar, 
tolkas lite olika ibland. Det är en del i 
stabsetiken , som jag återkommer till. 
Målet för vapenslagsinspektören för flot
tan är att med optimal insats och med 
god stabsetik delta i arbetet att förverk
liga CM mål. Vad är då CM mål såsom 
!Fl tolkar det? Det är att krigsförban
den ingående i huvudprogram 2 - MA
RINFÖRBAND - kan lösa sina uppgif-

ter i fred , vid kris , under neutralitet och 
vid krig, d v s MARIN FÖRBAND
SPRODUKTION. Krigsförbandet be
står av materiel, personal och anlägg
ningar med all a dit hörande användarbe
skrivningar (motsv). CM har det totala 
ansvaret för förbandsproduktionen , men 
det är uppdelat mellan olika myndighe
ter. Sambandet mellan programansvar 
och produktionsansvar framgår av bilden 
på nästa sida. 
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PROG RAMANSV AR PRODUKTIONSANSVAR 

Huvudprogram Marinförband 

o Avvägningen inom programmet - Hpo l CM 

o Produktionsförslag .... Hpo 2 FMV , SjvS 
o Uppfö ljning av produktion 

o Resultatvärdering - Hpo 3 FortF 

o Utredningar och studier 
._ ____________ ___,--._ Hpo 4 FOA, FortF, FMV , SjvS 

FÖRBANDSPRODUKTION 

Hpo l = Utbildning 

Hpo 2 = Materielproduktion 

Hpo 3 = Produktion av befästningar och 
byggnader. Markfrågor. 

Hpo 4 = Forskning 

På samma sätt som CM, har IF! en 
tidsfaktor inbyggd i mål , verksamhet 
m m. Vi får aldrig glömma bort denna 
viktiga faktor , tiden . Må let är kortsik
tigt formulerat i CM anvisningar, bl å bo
ken (ettårigt), likaså i programplanen 
(femårigt) och så i det långsiktiga per
spektivet, som nu benämns MARIN
PLAN 2000. 

Det är nu viktigt att målet upplevs lika 
av alla mottagare oberoende av, om man 
är CM DUC eller handläggare någon
stans i organisationen. Detta förh åll ande 
måste ofta kontrolleras . 

Vid sidan om detta finns CM VISION. 
Den ,beskrivningen måste vara kä nd av 
all nyckelpersonal i marinen , ty det är 
mot den alla planer och mål skall formu
leras. Visionen är nära nog oberoende av 
omständigheter, hotmiljöer , arv m m, ty 
visionen är övergripande dessa. Den 
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skulle mycket kortfattat kunna beskrivas 
med orden: " l vårt land med sitt geogra
fiska läge och övriga förutsättningar 
krävs bland många and ra faktorer en 
funktion som markanr höjer den ji·eds
bevarande effekten. Denna funktion är 
marinen' " 

IF l del i detta är allts å att befrämja att 
vapenslaget flottans del i dessa marina 
mål uppfylls optimalt. 

Uppgifter 
Målet skall uppnås . Således mås te CM 
formulera uppgifterna så att de leder 
mot detta och - inte minst viktigt - att 
de förstås av mottagaren. De är uttryck
ta i produktionste rm erna. oftast enligt 
FPE-systemets grunder efter huvudpro
duktionsområden (Hpo) och delpro
duktionsområden ( dpo). 

Så över till !Fl uppgifter. De liknar 
nära nog CM uppgifter via CMS men är 
något begränsat formulerade . !Fl upp
gifter berör ej direkt vapenslaget KA. 
Uppgifterna för vapenslagsinspektören 
ä r idag formulerade av CMS enligt föl
jande: 

l. Förbandssammanhållande för flot
tans krigsförband och samordnat med 
IKA för vissa gemensamma lednings- , 
bas- och underh ållsförband , inne
bärande bl a följande: 

- Inspektion av flottans förband och 
skolor samt egen personalk år vid mari
nen. 

- Uppföljning av utbildning utanför 
marinen. 

- Angivande av utbildningsbehov och 
inriktning av utbildningen inom flot
tan. 

- Ledning av viss befälsutbildning. 

- Programvärdering av flottans krigs-
förband. 

- Vara personalkårschef för flottans 
personal kårer. 

2. Ledning och uppföljning av flottans 
utveckling på längre sikt, innebäran
de bl a: 

- Uppföljning av organisation och ma
terielförsök inom flottan. 

- Uppföljning och utveckling av krigs
förbanden. 

- Vid behov föreslå förändringar i för
bandsproduktionen. 

3. Ledning av taktikutvecklingen inom 
flottan , innebärande styrning och ut
formning av taktiska och vapentek
niska reglementen samt säkerhetsbe
stämmelser inom flottans verksam
hetsområde. 

Dessa tre uppgifter har jag bedömt va
ra otvetydiga och odiskutabla. I upp-

giftsfloran finns också några till , for
mulerade som strecksatser , men de är 
underavdelninga r , förtydliganden 
etc. Vad betyder då dessa tre uppgif
ter? Analys fordras för var och en av 
dem. Här följer ett exempel härpå. 

Att vara sammanhållande innebär att 
man 

o sammanhåller ärenden rörande för
bandsproduktionen för en viss typ 
av krigsförband, programelement 
eller delprogram. Detta i sin tur är 
formulerat på följande sätt : 

- fortlöpa nde följa upp läget och 
utvecklingen avseende organisa
tion , materiel , personal, utbild
ning , taktik m m (d v s allt Il) samt 
genom ordinarie tjänsteväg initiera 
härav föranledda åtgärder. Fort
löpande är något förtydligat ge
nom följande text: 

- Uppgiften gäller såväl vid produktion 
av nya förband (från tidpunkt för be
slut om materielanskaffning) som för
band ingående i krigsorganisationen. 
Ä ven här är orden nya förband något 
utvecklat , då det är a ngivet att sys
temledare må vid behov utses under 
materielanskaffningsskedet samt då 
ett nytt vapensystem (motsv) införs i 
ett förband. 

- Utöver systemledarfunktionen har 
CMS angivet, att den förbandssam
manhåll ande må utse delprogramföre
dragande avdel nin gschef ur MS för att 
underlätta handläggni ngen av de om
fattande frågorna med förbandssam
manhållning. 

För att först å uppgiften måste också 
förtydligas vad som ska ll förstås med 

- ordinarie tjänsteväg (d v s MS orga
nisation), 

- vad systemledare och delprogramföre
dragande är, sam t 
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- alla deluppgifter (förtydliganden) som 
uppkommer vid nedbrytning av be
greppet förbandsproduktion, följa upp 
läge och föranstalta om åtgärder. 

Av dessa tre återkommer jag senare 
endast till "ordinarie tjänsteväg" . 

Dessutom finns gemensamma uppgif
ter för alla sektionschefer i marinstaben. 
nämligen att medverka i och lämna un-
derlag för . 

- studier 
- inspektioner 
- budgetarbete 
- årsredovisning 
- programplanering 
- programvärdering 
- perspektivplanering 
- reglementen , information 
- samverkan med berörda myndigheter 

Resurser 
Jag övergår nu till det tredje viktiga in

gångsvärdet, resurserna. Problemet är 
för CM och CMS och således också 
I Fl (detta gäller naturligtvis alla che
fer var och en på sin nivå över allt) att 

- förteckna resurserna och 
- fördela resurserna 

Förteckna resurserna innebär en 
granskning av vilka de är och hur de skall 
värderas. Det är alltså ej bara pengar 
som ju så ofta är det man talar om. Det 
är det enklaste och det som ger resultat 
tidigt och oftast påtagligt. Men det är 
nästan alltid en chimär , ty pengar är i sig 
inget , utan det är det man gör för peng
arna som slutligt räknas. Då är det ge
nast cnycket svårare. Jag kommer här ej 
att gå närmare in på detaljer utan bara 
översiktligt visa på det jag anser skall tas 
med då resurserna behandlas. De är 

ARVET med bl a de producerande för
banden , 
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EKONOMI i reda pengar. gratistjänster 
motsv, 
PERSON AL militär. civil uttryckt i per
sonår men också det allra viktigaste 
nämligen individerna. ~ 
TIDEN en resurs som ständigt är under 
minskning och ofta bortglöms som re
surs. 

Därefter kommer så det svåraste. och 
det är att göra en optimal fördelning av 
resurser till de olika uppgifterna . så att 
produktionen leds på rätt sätt mot må
let. Detta upplevs och hanteras mycket 
olika. 

Denna resursfördelning är också den 
tidsberoende, vilket tyvärr ofta glöms 
bort. T ex kan en summa pengar ställas 
mot en persons arbete. Är det översikt
ligt och mätt i personår är det möjligt 
och riktigt, men plötsligt slutar en tjäns
teman efter lång tids utbildning och då 
men först då , har tidsfaktorn blivit på
taglig för resursförbrukaren. 

För IF1 som förbandssammanhållande 
gäller det att råda CMS, så att målen 
nås , såväl de kortsiktiga som de lång
siktiga. Men återigen, målen måste vara 
rätt ansatta , så att de är stimulerande 
och genererar genomförbara uppgifter 
som i sin tur rätt avvägda resurser skall 
anvisas för. 

Förutsättningar 
Så några korta ord om förutsättningarna 
för verksamheten. Detta är viktiga in
gångsvärden i behandlingen av att få en 
optimal verksamhetsplanering. 

Denna text kan utläggas detaljerat, 
men jag avser bara här nämna några av 
de viktiga ingående storheterna som 

Uppdraget 
Arvet 

CM DUC med organisationer 
Krigsförband med kvalite en! pro-

gramvädering 
Hotmiljö 
Lagar och förordningar 
Geografi 
Väderbetingelser 
etc 

Vi kan kanske ej i närtid påverka alla 
dessa faktorer men i det långa tidsper
spektivet är det möjligt . (Åtminstone 
kan vi minska de negativa effekterna). 
Det väsentligaste är dock att vi har be
grepp om hur de påverkar de övriga 
funktionerna mål , resurser och uppgif
ter. 

Underlättande resp 
försvårande faktorer 
Till sist vill jag ytterligare nämna för
utsättningar för verksamheten, som är 
betydelsefulla för genomförandet. näm
ligen underlättande resp försvårande 
faktorer, många chefer och myndigheter 
på olika nivåer , handlingsregler av olika 
kvalite . 

Tiden är ju också påtagligt en faktor 
som . beroende på situationen, kan un
derlätta resp försvåra genomförandet. 

Till sist finns det också en mängd 
"kringfunktioner" som mer eller mindre 
hjälper oss i produktionen . Det är syn
nerligen viktigt att vi vet vad som får på
verkas och vad som är onödigt att kasta 
bort resurserna på, då de ändå ej leder 
mot målet. 

Slutsatsen av det nu genomgångna är 
att vi ständigt måste ta fram funktioner 
(motsv) i perspektivet som ger oss vins
ter. I bilden nedan finns fyra st kvadran
ter med "nicknames" som tydligt talar 
om vad som avses med den/de funktio
ner (motsv) som namnet vill beskriva. Vi 
måste bli av med några, vi måste behålla 
de driftbilliga, som ger oss kraft och styr
ka. Vi måste odla o s v. Varje uppgift, 
funktion o s v kan placeras in så att det 
avgörs var de hör hemma. När det är 
klart skall resurser avdelas etc så att må
len nås. 

Nu, innan jag går in i vissa funktio
ner/faktorer, skall I Fl uppgifter och mål 
granskas mot vad som hittills redovisats. 
Uppgiften kan formuleras: "Föreslå re
surser så att den marina förbandspro
duktionen i kort och långt perspektiv le-

sTUDIEPRINCIP I PERSPEKTIVET 

Stjärnor Mjölkkor 

Plantor Lik i lasten 
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der mot av CM uppsa tta mål. !Fl skall 
också befrämja god stabsetik" . 

Organisationsutveckling måste alltid 
vara ett av alla planeringsobjekt. Enligt 
nedanstående är en uppdelning gjord för 

att förtydliga o rsak och ve rkan e lle r sys
tem och omgivning (motsv). !Fl ska ll 
alltid vara beredd att granska varj e 
funktion i varj e ruta som "system" så att 
vi ej får " lik i las ten'' . 

ORGANISATIONSUTVECKLING 
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som planeringsobjekt 

KRIG FRED 

Ledning 

Produktion 

Understöd 

Planeringen i varje ruta betraktas som SYSTEM; 
då är de andra OMGIVNINGEN. 

strategisk analys l strategisk planering 

SYSTEM OMGIVNING 

Organisationsbakgrund 
För att nu sätta in inspektionsavdel
ningen i sin rätta miljö skall jag kortfat
tat beskriva organisationen förr och nu. 
Avslutningsvis kommer jag att redovisa 
hur organisationen bör se ut enl min 
uppfattning i den framtida marina orga
nisationen med nuvarande förutsättning
ar. 

Det jag i tabell l vill särskilt under
stryka är fördelnigen av stabsresurser in
om de organisationenheter som främst 
berörs av de i lFl huvuduppgift för
bandssammanhållning ingående funk
tionerna ORG , MTRL , PERS , UTB, 
TAKTIK. 

I tabellens " huvud" är tillsammans 
med CMS FMV organisationsutveckling 
skisserad för att understryka, att vi är 
flera delar i organisationerna som berörs 
av varandras interna arbetssätt. 

Siffrorna anger grovt antalet tjäns
temän i organisationen. 

I organisationen före 1983 var just hu
vuduppgiften förbandssammanh ållning 
placerad med prioritet l och samlad i en 
organisationsenheL Fr o m detta år har 
vi kunnat konstatera , att det blivit svåra
re att lösa huvuduppgiften. När t o m Fl 
vapens funktion delas upp på två sektio
ner blev detta uppenbart. Detta har 
CMS i sitt nya organisationsbeslut något 
kompenserat genom att samla Vapen
funktionen i sekt 2 uppdelat på Fl och 
KA tillsammans med Stabsamb och 
Bas-UH. 

Problemen i övergången från 83 till 86 
års organisation är, att stabsresurserna 
ej är tillräckliga. Man kommer natur
ligtvis snabbt in på kvantitet i de olika 
enheterna , men vi är nu också inne på 
kvalitetsbegreppet och vilka uppgifter , 
som var tänkta som " ordinarie" då orga
nisationen konstruerades. 

Nu saknas några tjänstemän men ock
så befattningar , för att vi enkelt skall 
kunna lösa förbandssammanh ållande
uppgiften. Detta förhållande under
stryks av att vi alla härutöver får andra 
uppgifter än de som bedöms var de ordi
narie. Vi utreder för mycket nytt . Det är 
fullt först åeligt att CMS , ÖB m fl cen
trala myndigheter men också CM DUC 
söker hitta rationellare lösningar som 
gör att tilldelade resurser kan läggas på 
de funktioner som entydligare leder mot 
målet. Men vi måste också bättre lära 
oss att ta bort uppdrag med lägre priori
tet. 

Vi upplever att när vi i " gårdagens" 
organisation (pg-vis) prioriterade hårt 
var vi t o m tvungna ta bort " prioritet 
ett-uppgifter". I dagens (-86) organisa
tion (org-vis) har vi just börjat arbeta , 
varför slutsat-er ännu ej kan dras, men 
nog är vi inne och reducerar i " prioritet
-ett-uppgifter" också. 

Sammanfattning 
Vi måste arbeta starkt mot "prio-ett
uppgifterna" och inom dem med hjälp av 
specialister inom hela organisationen . Vi 
skall snarast möjligt dra erfarenheter, så 
att vi kan föresl å CMS en resurssn ål och 
effektivare organisation. Detta kommer 
att underlättas av allt pågående orga
nisationsarbete , marinledning , basuh 
osv. Med god stabsetik kommer mycken 
arbetstid att sparas . - Vi får dock aldrig 
glömma att vi är individer. 

Om det skall finnas en personalkårs
chef (PKC) i framtida organisation 
kvarstår att fundera på . Det är tveksamt 
om det behövs. 
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Litteratur 

Naval War College 

Den 6 oktober 1984 firade amerikanska 
Naval War College , Newport , sitt hund
raårsjubileum. Skolan är därmed värl
dens äldsta - kanske den enda - av sitt 
slag. När NWC grundades var den ameri
kanska flottan endast en begränsad kust
försvarsflotta. Nu hundra år senare upp
träder den på alla hav och tillvaratar 
amerikanska intressen i en global skala 
och på alla konfliktnivåer. Teorierna och 
strategierna - i vissa fall till och med 
taktiken - har i de flesta fall sitt ur
sprung på NWC. Dagens officiella mari
tima strategi såsom en grundval för den 
nationella amerikanska strategien säger 
något om skolans betydelse som idegiva
re och förnyare på det strategiska och på 
det maritima området. 

Historien om hur utvecklingen skett 
finns utförligt beskriven i boken " Sailors 
and Scholars" av tre författare John B 
Hattendorf, B Mitchell Simpson III och 
John R Wadleigh på skolans eget förlag. 

'Sailors and scholars' är en väl doku
menterad koncis historia om skolans till
komst , dess inledande kamp för att vin
na försvarsgrenarnas - och senare natio
nens - förtroende och dess utveckling 
materiellt, personellt och idemässigt vil
ket gör den läsvärd för en allmänt för
svarsintresserad publik och mycket läs
värd för en idehistoriskt intresserad ma
rin utbildare. 

NWC gynnades i sin tillblivelse av ett 
antal besjälade visionärer. Den främste 
var kanske inte den som man först tän
ker på , Mahan , utan sedermera amiralen 
Stephen B Luce. Luce var den som arbe
tade hårt för en systematiserad utbild
ning inom den på 1880-talet ganska ned-

gångna amerikanska flottan. Han börja
de - inte helt framgångsrikt - med att 
genomföra en reform av skeppsgosseut
bildningen , något han hade funderat på 
under sin tid som fartygschef på manito
ren Nantuchet. Bland de "nya" övnings
grenarna kan nämnas: artilleritjänst, 
maskintjänst och praktiskt sjömanskap
välkända ämnen också hos oss . Mera ud
da var kanske 'sång och sjömansvisor' 
och 'kristendom' men även marin his
toria ingick. Intresset för det senare äm
net delade Luce med S Alfred T Mahan, 
som 1885 knöts till NWC som lärare ef
ter att först ha beordrats studera ett år i 
biblioteken i New York! Vad han skulle 
studera och hur det skulle struktureras 
bestämdes av Luce med ledning av er
farenheterna från den första försökskur
sen på skolan. Det skulle vara sjötaktik 
och historia! 

Mahans föreläsningar överarbetades 
sedermera och fem år senare gavs hans 
första berömda bok ut. "Sjömaktens in
flytande på världshistorien 1660-1783". 
Provkursen hade avhållits under fyra 
höstveckor 1885 med Luce och två andra 
föreläsare . Den ene var bibliotekarie i 
marindepartementet och ansågs därför 
vara en lämplig föreläsare i internatio
nell rätt medan armen bestod av löjtnant 
Tacher Bliss som föreläsare i militär stre
tegi och taktik. (Bliss blev f ö senare ar
mechef och en av den amerikanska ar
mens märkesmän och han var med om 
att avsluta VK1 i Frankrike). Ett för oss 
svenskar med vår formellt integrerade 
försvarsmakt ganska egendomligt val 
men ett ganska enkelt val i en helt oin
tegrerad organisation, där organisations
striden inte behöver förekomma på den 
verkställande nivån . 

Boken , beskriver sedan de hundra 
årens utveckling av skolan, av metodik 
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och av de maritima ideerna sådana de 
uppfattades av Theodore Roosevelt -
först som marinminister och senare som 
president - fram till dagens marinminis
ter John Lehman. (President 1992?). 
Krigsspelen har alltid varit en viktig be
ståndsdel i utbildningen av de blivande 
militära och marina cheferna. Spelens 
betydelse belystes av amiral Nimitz, som 
tjänstgjorde som allierad chef i Stilla 
havsområdet under YK2: "Kriget mot 
Japan hade spe lats igenom på NWC av 
så många människor och på så många oli
ka sätt att ingenting som skedde under 
kriget kom som en verklig överraskning 
faktiskt ingenting utom Kamikazetak
tiken mot krigets slut . Den hade vi inte 
föreställt oss." Ett gott betyg till NWC 
som började dess serier av krigsspel re
dan på 1880-talet inför ett eventuel lt 
krig mot Spanien! 

Parallellt med skolans krönika skriver 
författarna om utvecklingen av örlogs
staden Newport - en trevlig miljöbe
skrivning som väl fyller sin plats i en ju
bileumsbok. Den avslutas med en för
teckning över viktigare händelser på sko
lan under hundraårsperioden och med 
ett omfattande sak- och personregister 
vilket ger boken en nära nog vetenskap
lig karaktär. 

För svenska läsare bör särskilt fram
hållas att bokomslagets färgspel (blå
gult) inte är en slump utan ett medvetet 
val av John B Hattendort för att marke
ra sitt eget och skolans svenska anknyt
ning. Redan 1894 gick två svenska sjöof
ficerare igenom NWC som första utlän
ninga~< något som John Hattendort till
sammans med sin svärfar , red Gunnar 
Sundell , Stockholm, närmare utvecklat i 
Forum Navale nr 41 1986 ("Med Sjö
vinden till Newport"). 

Som en sentida efterföljare kunde an-
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mälaren av denna bok delta i jubileums
årets avslutande program. Det omfat
tade en hel del o lika evenemang: örlogs
besök, jubileumsföreläsningar av fram
stående forskare och kulturpersonlighe
ter (oftast tillika medlemmar i Navy Le
ague) m m. 

Festprogrammet kulminerade med en 
extra akademisk festlighet för att marke
ra starten på nästa - inte läsår utan - läs
sekel. Ursprungligen hade man planerat 
högtidligheten till årsdagen den 6 okto
ber , vilket dock befanns vara en lördag 
och eftersom så många av sko lans drygt 
400 elever "långpendlade" till Washing
toniNarfolk-området beslöt dåvarande 
skolchefen amiral J Service att tidigare
lägga festligheten en dag , vi lket troligen 
inte ingick i president Reagans planer 
och förhindrade honom från att leda ce
remonien, vilket annars hade varit helt 
naturligt med tanke på den enorma 
prestige skolan åtnjuter i hela USA. 

Varför NWC har detta höga anseende 
i vida kretsar kan man läsa mellan rader
na i "Sailors and Schalars". Först och 
främst är det förstås en resursfråga . Hur 
många motsvarande utbildningsanstalter 
disponerar t ex ett bibliotek med en halv 
miljon volymer, ett eget micro-fisch-sys
tem för tidskrifter och tillgångar till in
ternationella databaser och med allting 
öppet 24 tim om dygnet'? Minst lika vik
tig som resursfrågan är dock den tradi
tionellt fria akademiska anda som NWC 
erbjuder en lärare eller en elev. Alla 
uppmuntras att själva finna svar på de 
frågor man intresserar sig för och man 
kan alltid erbjudas kvalificerad hand
ledning antingen det sker i skolans egen 
regi eller i samarbete med andra univer
sitet i New England-området. Det är nog 
ytterst denna strävan att- oberoende av 
försvarsgrensstrider och andra debatter i 
Washington - ständigt väldokumenterat 

hävda sin egen uppfattning som ger 
NWC dess unika ställning. Kansk e något 
för MHS att fundera på ! 

M Haglund 

Stormaktstryck och småstatspolitik 

Så har ytterligare en volym utkommit i 
serien "Sverige under andra vär lds
kriget ". Till skillnad från tidigare arbe
ten i denna serie. rör det sig nu om ett 
antal fristående essäer av olika förfat
tare: Konflikt och samförstånd i svensk 
inrikespolitik under andra världskriget 
(Karl Molin), Beredskap och upprust
ning - svensk försvarspolitik under and
ra världskriget (Stig Ekman), Sverige 
och västmakterna 1939-45 (Alf W Jo
hansson), Den tyska transiteringstra
fiken genom Sverige 1940-1943 (Kent 
Zetterberg), Transiteringar, eskorte
ringar och det svenska territorialvattnet. 
Marina frågor i de svensk-tyska relatio
nerna 1941-1942 (Alf W Johansson) och 
Ekonomisk neutralitet under andra 
världskriget- en fråga om praktisk poli
tik (Martin Fritz). 

För den historiskt intresserade är tvi
velsutan alla kapitlen av stort värde, 
men det är närmast Alf W Johanssons bi
drag om de marina frågorna i de svensk
-tyska relationerna 1941-1942, som för
anleder anmälaren att fästa läsekretsens 
uppmärksamhet på boken ifråga. 

Alf W Johansson belyser Sveriges till
tänkta roll i Operation Barbarossa och 
gör en systematisk genomgång av de tys
ka önskemålen på det marina området. 

Icke minst intressant är hans redovis-

ning av hur neutralitetspolitiken omsat
tes i praktiken: " I händelse av nöd eller 
haveri (bränslebrist) - vilket ifråga om 
tyska stridskrafter kommer att bedömas 
välvilligt - kan inlöpande i dessa områ
den medgivas av vederbörande bevak
ningsfa rtyg. Det föreligger intet princi
piellt hinder att ett utlöpande ur områ
det ifråga sker i annan riktning än 
inlöpandet." Den praktiska tillämpning
en blev sålunda att tyska örlogsfartyg 
kunde passera genom svenskt inre ter
ritorialvatten under förutsättning att 
man - i vart fall för skens skull - hissade 
nödsignal. 

Mot detta kan man då ställa den 
svenska reaktionen inför utsikten , att 
den sovjetiska östersjöflottan kunde tän
kas göra en utbrytning och att sovjetiska 
fartyg i samband härmed skulle komma 
att begära internering i Sverige. Den 
svenska hållningen gick ut på.att i största 
möjliga utsträckning förhindra en sådan 
utveckling. Sovjetiska fartyg skulle i för
sta hand avvisas. Envisades sovjetiska 
fartygschefer med att begära interne
ring, skulle sådan enbart medges perso
nalen sedan denna själv sänkt sitt fartyg 
utanför svenskt territorialvatten. 

Alf W Johansson berör vidare de mi
neringar , som utlades på tysk begäran. 
Närmast tragikomiskt är, att det påtagli
ga resultatet av svenskt tillmötesgående 
av de tyska önskemålen var förlusten av 
tre hjälpminfartyg (Tannenberg, Preus
sen och Hansestad! Danzig) i den på 
tysk begäran utlagda mineringen utanför 
Öland. 

Ur marin synpunkt erbjuder även 
Martin Fritz i uppsatsen " Ekonomisk 
neutralitet ... " värdefull läsning . Det är 
uppenbart att den ekonomiska neutrali
teten i mångt och mycket handlade om 
utrikeshandel och denna i sin tur om 
handelsflottans villkor. Här berörs bl a 
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skagerack-spärren och den formella reg
leringen av handelssjöfarten. 

Ä ven de övriga uppsatserna har ett 
stort historiskt värde och skam vore väl 
annars när man betänker att författarn a 
är bland de mest välrenommerade his
torikerna vi har här i landet. 

Stellan Bojerud 

Stig Ekman (red): 
STORMAKTSTRYCK OCH SMÅ 
ST A TSPO LIT! K 
Liber förlag , Stockholm, 1986 
220 sidor (il!) 

ALMANACCO NAV ALE 1986 har ut
kommit , redigerad av Giorgio Giorgerini 
och Augusto Nani. Denna välkända rna
rinkalender redovisar på 1072 sidor all 
världens örlogsfartyg med en stor mängd 
foton och skisser (i skala 1:1500, 1:1000, 
1:800 beroende på fartygslaget). Sålunda 
representeras t ex Sovjet av 316 foton 
och skisser, USA av 215 , Storbritannien 
av 104 och Sverige av 51. 

I förordet citeras några högre sovjet
iska marina chefer. Det är påtagligt att 
Sovjet numera bygger allt större fartyg , 
t ex hangarfartyget Kreml på 65.000 t 
(mot Kiev på 43.000 t) eller ubåtar av 
Typhoan-klass på 20.000 t (mot Delta 
IV-klassen på 10.850 t) . Den sovjetiska 
ubåtsflottan räknar 181 atomubåtar jäm
te 184 konventionella mot USA: 139 
atomubåtar jämte 5 konventionella. Här 
redovisas även 78 stora, moderna trans
portfartyg för amfibieoperationer på 
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sammanlagt 1.040.738 t) , vilka inte före
kommer i andra marinkalendrar. 

Svenska flottan bedömes vara speciali
serad på ubåtar (Västergötlands-klas
sen), "snabba kustenheter" (kustkorvet
ter) och " minkrigsmedel" (Landsort
klassen). Alla svenska örlogsfartyg är 
medtagna, t o m Svärdet, Spjutet, Pilen 
och Bågen med sina id-nummer. 

Data för marinflyg , ro totar , kanoner, 
torpeder och radar upptar 100 sidor. 

Allan Kull 

SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NAUT/& 
Skeppsbroplatsen 1 · 411 18 Göteborg · Telefon 031-11 12 00 
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marl ne Bo< 2001, 261 OWNDSKRONA aktiebolag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

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

MINFÖRSVAR 
Minor och minankare 

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATIENSAKUSTIK 
Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

Navigering 
Armeringsdon 
Losskopplare 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 

Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys Spränggripare Signalsjunkbomb/ 

Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrning) RAKETSTÄLL 

för lys- och remsraketer 

Skellefteå hamn 
- bottenvikshamn med året-runt-sjöfart 

• LINJETRAFIK PÅ SYD- OCH MELLAN-ENGLAND 
• FÄRJETRAFIK PÅ FINLAND- SVERIGES NORDLIGASTE 
• CONTAINERDEPÅ- VÄRLDENS NORDLIGASTE 
• GODA LANDSVÄGS- OCH JÄRNVÄGSFÖRBINDELSER 
• 40-TONS EL-PORTALKRAN FÖR TUNGA LYFT 
• BOGSERBÅT FÖR HAMNSERVICE 

Ring Erik Åström på telefon 0910-31 O 69, 31 O 06 

SKELLEFTEÅ HAMN 
Södra Hamngatan 35, 932 00 Skelleftehamn 
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BURGESS VATTENTATA Q) ... 

ro -MIKROBRYTARE >-... 
.o o 

En säker kontakt! 
... 
~ ·e ... 
Q) O> 

ro 

> 1ii 
:o o 

LL 

01 
o 
ro -ro 
~ 

en 
en 
Q) 

Alla Burgess vattentäta mikrobrytare är individuellt täthetsprovade 01 ... 
och alla motsvarar lP 65. Brytarna finns i flera olika utföranden. En :J 
säker kontakt i både vått och torrtl ra 

För företag som inte behöver sa många mikrobrytare vill vi poäng- 01 
tera att Essholm aldrig tar ut någon expeditionsavgift för mikrobrytare E -även om ordern är liten Det sparar mycket pengar för ditt företag l 

ro 
~ 

ls'J -En kontakt som aldrig klickar! 
o 
~ 

S lgtJrd Ho lm AB en 

.. 
INREDNINGSDORRAR 

HMS LANDSORT 

ALVESTAPRODUKTER 

Ship Doors AB 
342 00 ALVESTA 

Telefon 0472-138 10 

a)lCi 
<(M 

E~ 
ags 
I , 
"Q O) 
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0101 ·-c 
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FINNBODA 
finns mitt i Östersjön 

och ger snabb service. 

VI REPARERAR 
VI BYGGER OM OCH BYGGER NYTT 
VI HAR 5 DOCKOR OCH EN ST APEL 

AB FINNBODA VARF 

Box 11529 

100 61 STOCKHOLM 

Telefon 08-44 08 20. 

RENGORINGS
CREME 
FÖR HÄNDERNAS 

o 

VARD 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

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

..5"' 1/1/ E? D' ..5"' H 
ELEI<TF.IOL,f'JK RB 

Box 566 

191 05 SOLLENTUNA 

Tel. 967660 

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

Microwave Associates Ltd. England 

Marin l"\omfort! 
[3ostrom/Yil~ing 

FÖRARSTOLAR 
13estölll~otolog fr6n 

Ah n me 
Box 806 · 181 08 Lidingö · Telefon: 08-766 02 00 
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Falkenbergs • 
Varv AB 
Box 233, 311 01 Falkenberg, Tfn. 0346-141 50 

S l: , 
Dan •e 
rsp~alister på lyft 

och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

BOX 9085 · 8·200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 40 

UTAA 

AV CIVILA l 
Varvet har ett stort kunnande för: Mekaniska arbeten av skiftande 
slag. Maskinbearbetningar. Underhåll och reparation av diesel
motorer och reglerutrustningar. Elinstallationer och el meka
niska .arbeten. Radar, radio, telefon och hydra-
akustik. Gyro~ finmekanik och optik. Plåt- och c;S V .q 
svetsarbeten 1 stål, rostfritt och lättmetall. 9:-',P~!:!J.. 
~nickeri- och timmermansarbeten. Ytbehand- 'O ~ 
hng och plastarbeten i godkänd miljö. Små-
båtsunderhåll och reparationer. Torrsättning 
av fartyg upp till l 00 m längd inomhus. 

4fus~ö 

ÖRLOGSVARVET MUSKÖ 14800 ÖSMO. Tel 0750-61000. 



Marindieslar med 
mercedes-kvalitet 
Vira ub;:\rar krän·r 1.'11 .lbsolut palitli~ huvuddieseL 
Ni:icken-ub<harna :1r utrustade med en 16-cylindrig 
MTU ubåtsdiesel som ger upp till 2. 100 hk. 
Ett 20-tal :tndra l:inder har också valt MTU-dicslar 
till si n a u båtar. 

Scdan andra v:irldskrigcr har MTU levererat mer 
än JOO ubåt:sdi~::slar. Dl·t h..1n illlc \ .11.1 er r tillfälli~lrcL. 

MTU iir ett företag i Daimler-Benz gruppen. 

MARINDJ:ESEL 

Kronobergsgatan 21 · 11 2 33 Smekholm · Td 08/ 5407 2) 
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