TIDSKRIFT I

5JÖVÅOSENDET

MED

1771
..
.
FORSTANO OCH STYRKA

••

KUNGLORLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 5 1977

KUNGL
ÖRLOGSMANN ASÄLLSKAPET

TIDSKR IFT I SJÖVÅSEND ET
FöRSTA

UTGIVNING SAR

1836

Meddelanden

KUNGL öRLOGSMAN NASÄLLSKA PET
POSTGIRO 12517-9
KARLSKRON A
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. G R A N A T H, Wollmar
Yxkullsgatan 40, 116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58
Redaktör: Kommendörkapte n B. Å H L U N D, Långa Raden 54, 183 50 Täby,
telefon 08/756 20 07.
Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm,
telefon 08/32 34 25.
Tidskrift i Sjöväsendels och Kungl örlogsmannasälls kapets postadress: Fack 8,
104 50 Stockholm.
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer med ett häfte varannan månad. Prenumerationspris 25 kronor per år, i utlandet 30 kronor. Prenumeration sker enklast
genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17 - 9.
Inbetalningskort utsänds med sista häftet årligen.
Införda artiklar, recensioner o dyl honoreras med c:a 35 kronor per sida.
För införd artikel, som av KöS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas
med sällskapets medalj och/eller penningpris.
Bestämmelser för Kungl. örlogsmannasälls kapets tävlingsskrifter återfinns
på omslagets tredje sida, i häftena nr l och 6.

Nr 4/1977. Ordinarie sammanträde i Härnösand den 21 april 1977.
l. Sammanträdet hölls vid Härnösands kustartilleriregem ente i närvaro av 12 ledamöter och ~O särskilt inbjudna gäster från kommunforvaltni ng, industri och sjöfart samt ·
massmedia.
2. ~al~:s ledamot~n Ha~s Bergstrand att vara föredragande i vetenskapsgrenen "UnderhållstJanst och forvaltnmg. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" jämväl för år
1977-78.
3. Valdes ledamoten Norrseli till föredragande i vetenskapsgrenen "Organisation och
personal. Utbildning" för år 1977-78.
Stockholm den 27 oktober 1977.

TIDSKRI FT

BO GRANATH
sekreterare

SJOVÄS ENDET

140 årgången 5 häftet
INNEHÅLL
197
198

Meddelande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provtursverksamheten med tb typ Spica T 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av BENGT SAMUELSSON
Beklädnadsmaterielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av NILS MELINDER
Ylattacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av CHRISTER SÖDERHIELM
Den sovjetiska atomisbrytaren
Arktikas nordpolsfärd augusti 1977
Av RAGNAR THOREN

218

Litteratur m m
"Statens sjömakt" . . . . .
Antingen - Eller . . . . . .
Allt om hjälpkryssare . . .
Tredje rikets sjökrig i bilder

231
234
235
237

. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .

210

223

•
Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.

ISSN 0040-6945

197

Kommendörkapten

BENGT
SAMUELSSON

Provtursverksamheten med
tb typ Spica T 131

Den23mars 1977 upphö"rde provturskommando Spica T 131 efter att ha varit verksamt vid Karlskronavarvetfrån hästen 1972. Kommandot hade då slutfö"rt provverksamheten med den längsta entypsserie ö"rlogsfartyg som byggts i vårt land. J denna artikel ger kommendärkapten Bengt Samuelsson en redogö"relsefö"r slutfasen i det cirka
tio år långa arbetetfrån de grundläggande studierna (SUR-studier) till det slutliga infö"rlivandet i Marinen av det operativt användbara fartyget. Med "slutfasen" avses de
delar i denna verksamhet som innebar kontroll av produkten, dvs byggnadskontroll,
fö"rprov, leveranskontroll, vapensystemkontroll och garantibesiktning.
Redogörelsen omfattar huvudsakligen provturskommandots verksamhet och därmed
sammanhängande problem, men syftet är även att ge en bild av den totala kontrollverksamhet får vilken materielverket varit ansvarig. Författaren tillträdde befattningen som
chef fOr provturskommandot i december 1974. 1

FÖRBEREDELSER INFÖR PROVTURSKOMMANDOTS
UPPRÄTTANDE
För att fårbereda provturskommandots (PTK) verksamhet och får att få erforderliga kunskaper om det blivande fartyget, ävensom för att skapa kontakter mellan provturskommandot och materielverket, byggnadsvarvet och övriga leverantörer av materiel, kommenderades viss personal i nyckelbefattningar till marinstaben och materielverket ett halvt
till ett år fåre provturskommandots upprättande, vilket skedde i oktober 1972.
Chefen för provturskommandot (C PTK) kommenderades sålunda till torpeddetaljen i
marinstabens vapentjänstavdelning ett år före kommandots upprättande. Maskintjänstchefen (blivande kontrollantbiträde) kommenderades 3/4 år och l. maskinisten I/2 år i
fårväg till fartygsbyrån i materielverket. Sekonden kommenderades till I l. torpedbåtsdi~!sionens stab får att bl a få erforderlig kännedom om föregångaren till typ Spi ca T I 31.
Ovrig personal, stam och värnpliktiga, de flesta med praktik från tjänst på tb typ Spica T
121, anlände till det då redan upprättade kommandot ett kvartal innan de egentliga provturerna inleddes med det fårsta fartyget i serien.
Utbildning av den personal som avsågs kommenderas till provturskommandot, liksom
av lärare vid de olika utbildningsanstalterna samt av örlogsbasernas tekniska personal,
igångsattes redan ett år fåre leverans av fårsta fartyget.
Goda möjligheter fanns således att i detalj planera verksamheten och väl förbereda personalen för sina kommande uppgifter. Det mest positiva med den långa förberedelsetiden
var dock de goda personliga kontakter som skapades mellan alla inblandade parter. Uppkomna problem löstes därför efterhand.

BEFÄLsFÖRHÅLLANDEN
KONSTRUKTIONSARBETET
Inledningsvis skall nämnas något om konstruktionsarbetet. Detta utfOrdes vid Karlskronavarvet (KkrV) och pågick i omkring 3,5 år. Det omfattade cirka 180 000 timmar till
en kostnad av omkring 8 miljoner kronor i prisläge 70/ 71 . Trettio ingenjörer var sysselsatta med konstruktionen och de producerade bl a omkring 2 000 ritningar.
Konstruktionsarbetet inriktades mot en leveranskontroll av fOrsta fartyget vid årsskiftet
72/73. Till fåljd av svårigheter vid utformning av luftintaget senarelades kontrollen till den
15 februari 1973. Av fOrsvarets materielverks (FMV) åtaganden var konstruktionen, vad
avser navigeringsradar och PQ-anläggning, vid denna tidpunkt ej helt färdig.
Konstruktionen bygger på specifikationen för fartygstypen. Erfarenheter från typ Spica
T 121 var till stor del inarbetade i denna specifikation. Trots detta har omkring I 50 ändringar utlårts, omfattande såväl fårenklingar som utökningar. Dessa ändringar var i
huvudsak att hänfOra till brister som framkommit forst när man helt kunnat överblicka detalj konstruktionerna. Bland rorenklingarna märks övergång till lägre skyddsform för centraler och automatiska omkopplare och bland mera kostsamma utökningar tillkomst av
länsvattenseparator, automatisk reglering av huvudturbinernas kompressortvättsystem
samt ändrad inredning i kök. Ett 20-tal av ändringarna har föranletts av driftserfarenheter från det fOrsta fartyget i serien, HMS N orrkö"ping. Vissa av dessa driftserfarenheter
redovisas senare.
1

Tidiga re chef f ör provturskommandot var ärlogskapten A n ders Friberg.
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Chefens fOr marinen (CM) grundläggande order för provturskommandot innebar att chefen får provturskommandot (C PTK) underställdes chefen får kustflottan (CKF). Den
ordinarie tjänstevägen till fOrsvarets materielverk var sålunda C 1l.tbdiv-C l.jagflj-CKFCM-FMV.
CM angav dock att C PTK skulle lyda under FMV i allt som rörde leveranskontrollens
utförande. Vidare skulle C PTK, vad gäller provtursverksamheten, få ta direkta kontakter med CM_,_ FVM, chef får örlogsbas (C Ör!B) och chef för teknisk förvaltning vid örlogsbas (C Or!B/T).

PROVTURSKOMMANDOTS UPPGIFTER
Kommandots primära uppgift var- enligt CM grundorder - att fårbereda fOr leveranskontroller och att genomfåra dessa enligt materielverkets direktiv.
Som sekundäruppgift angavs framtagning av vissa handlingar, bl a stridsinstruktionsbok med generalfOrdelning.
Utöver ovanstående uppgifter fick C PTK direktiv att funger a som systemledarens
(chefen fOr torpeddetaljen i marinstabens vapenavdelning) observatör vid byggnadsvarvet får att åt denne bevaka att CM krav i TTEM (taktisk, teknisk, ekonomisk målsättning) uppnåddes.

KONTROLLVERKsAMHETEN
Provturskommandot har varit en del av och ett serviceorgan i den totala kontrollverk samheten .
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De första fartygen i serien sjösalles på kom•enlione/11 säll . ..

HMS Varberg under provtur

Det har i inledningsskedet av denna verksamhet rått en viss begreppsfårvirring avseende kontrollernas omfattning och innehåll. Efterhand har följande indelning av kontrollverksamhetens olika faser kommit att användas:
byggnadskontroll
förprov
leveranskontroll
leverans
vapensystemkontroll
garantibesiktning
Ovanstående indelning och "uppstädning" av begreppen har befunnits rationell och torde även kunna utnyttjas som mall för kommande kontrollverksamhet.

BYGGNADSKONTROLL
Under hela tiden från kölsträckning tillleveranskontrollens påbörjande, dvs cirka ett år,
övervakades byggnadsverksamheten och utrustningsarbetena fortlöpande av materiel-
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. .. De senare fartygen i serien sjösalles med/ravers viikel är säkrme än ;jösällning med slip.
om dock ej lika pampig!.

verket genom byggnadskontrollanten med biträden. Dessa ingick i FMV-M fartygsbyrå och var permanent heltidstjänstgörande vid Karlskronavarvet (med undantag av
provturskommandots maskintjänstchef som tillika var kontrollantbiträde får maskin och
elektro). Under pågående byggnadskontroll och cirka nio månader efter kölsträckning
ägde sjösättning och dop av respektive fartyg rum varefter fortsatt byggnation och utrustning genomfördes vid kaj.

201

FÖRPROV
Under de cirka tre månaderna från sjösättningen fram tillleveranskontrollens påbörjande
genomfördes, med koncentration till de sista fyra veckorna, skeppstekniska förprov samt
idriftsättning av eldledningar och teleanläggningar. Berörda ur PTK var främst maskintjänstchefen och övrig maskinpersonal som då engagerades i förproven.
Förproven genomfördes stillaliggande vid kaj och i Karlskronavarvets regi. Parallellt
härmed pågick utrustnings- och installationsarbeten ombord.
Under samma tidsperiod som ägnades åt förproven, genomförde PTK personal normalt vapensystemkontroller med det tidigare fartyget i serien.
Förproven omfattade bl a provkörning 1v GT l (huvudturbiner) och GT 5 (generatorturbiner) samt inkörning av växlar vid kaj på KkrV. Dessa prov kunde icke ske under arbetstid. Klagomål framfördes nämligen från KkrV personal över rökutvecklingen. Körning av gasturbiner vid kaj under förprov och leveranskontroll kunde därfår endast genomfåras under "icke tjänstetid".
Målsättningen med förproven, att under därpå följande leveransprovturer kunna använda alla anläggningar, har kunnat infrias med samtliga fartyg, vilket medfört att leveransproven har kunnat genomföras säkert och ändamålsenligt och att provresultaten har
kunnat utvärderas på ett förmånligt sätt.

LEVERANSKONTROLL/PROVTURER
Vid datum fcir leveranskontrollens början startade den egentliga provtursverksamheten
med prov under gång. KkrV har under hela serien lyckats att hålla planerade tider fcir
leveranskontrollernas påbörjande och genomfårande vilket måste anses vara ett mycket
gott resultat.
Leveranskontrollen hade följande omfattning i stort:
Vecka l
leveranskontrollantens genomgång av fartyget
sammanträde med KkrV infcir första gångdag
gångdag l (verkstadsprovtur)
Vecka 2
fart- och bränsleprov
- fart- och bränsleprov, styr- och girprov
Vecka 3
fullkraft- och elprov
blindtorpedskjutning och ilandtagning av torpedtuber
indockning
Vecka 4 och 5
uppöppning
bäddfelskontroll
ombordtagning av torpedtuber
uppdockning
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Vecka 6
gångdag 5 (funktionsprov efter uppöppning, anskjutning)
- leveranssammanträde
- leverans (befälstecken hissas)
Här redovisat leveranskontrollprogram var det som genomfårdes med de fartyg som
till hörde den senare hälften av serien. Med det fårsta fartyget i serien , HMS Norrköping,
genomfårdes Il gångdagar och därefter har antalet gångdagar successivt minskat. Fr o m
femte fartyget var antalet planerade gångdagar 5 a 6. Endast i undantagsfall har extra
gångdagar utöver dessa erfordrats för leveranskontrollens genomförande.
Leveransprovturerna omfattade huvudsakligen den materiel som låg inom KkrV med
underleverantörers ansvarsområde, dvs i fårsta hand skrov- och skepptsteknisk materiel.
CM ställde provturskommandots besättning till förfogande för att förbereda och genomföra provturer till sjöss, men fartyget var under hela den tid leveranskontrollen pågick fortfarande KkrV egendom. Detta innebar bl a att fartyget var försäkrat i ett civilt
bolag och att KkrV hade det fulla vaktansvaret vid kaj.
C PTK hade sålunda inget ansvar för fartyget då det var stillaliggande vid kaj utan endast navigatoriskt och säkerhetsmässigt ansvar under provturerna till sjöss.

*
Vid dag fcir leveranskontrollens påbörjande infann sig leveranskontrollanten vid KkrV.
Förre marinöverdirektören Ivar Oldenburg var av FMV utsedd att vara leveranskontrollant fcir samtliga fartyg i serien.
För genomfårande av FMV leveranskontroll ställdes till leveranskontrollantens förfogande:
C PTK med underställd personal,
byggnadskontrollanten med biträden samt
representanter från FMV olika sakbyråer.
Personal från tekniska förvaltningen vid Sydkustens örlogsbas (Ör! B S/T) biträdde även.
Sammantaget deltog - utöver PTK besättning på 22 man - omkring 15 man. Vid
provturer under gång deltog från KkrV med underleverantörer ytterligare cirka 15 man.
Leveranskontrollen inleddes med leveranskontrollantens inspektion av farty get. Därefter kallades till sammanträde infcir gångdag l - även benämnd verkstadsprovtur. l sammanträdet deltog KkrV representanter, leveranskontrollanten, C PTK , byggn adskontrollanten samt övrig erforderlig personal från FMV -M. Vid sammanträdet klargjordes om
fartyget var i sådant skick att det var klart för verkstadsprovtu r.
Leveranskontrollen omfattade ett stort antal prov och kontroller vilka var noggrannt
fårtecknade och detaljreglerade i av FMV-M, får varje fartyg i serien , utgi vet leveranskontrollprogram. Här redovisas endast provens omfattning i sina huvuddrag fcir att ge en
allmän uppfattning om innebörden av leveranskontrollen . Redovisningen är ett exempel
från ett av de senaste fartygen i serien.
Gångdag l (verkstadsprovtur) med bl a följande prov
funktionsprov av manöverfunktioner
inkörning av vinkelväxlar
funktionsprov av gyro och logg
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ankringsprov
funktionsprov av radio-, telefon-, orderhögtalar-, radar- och optiska signalanläggningar samt ekolod
deviering och kompensering av magnetkompass
Gångdag 2 med bl a fåljande prov
flöjlingsinställning, flöjlingsblockering
propellerprov
fart- och bränsleförbrukningsprov
loggjustering
Gångdag 3 med bl a fåljande prov
propellerprov
effektkontroll
styr- och girprov
fart- och bränsleförbrukningsprov
Gångdag 4 med bl a fåljande prov
bränsleomkopplingsprov
fullkraft- och överlastprov
prov med avgaskylning och dimbildare
prov med kraftanläggningar ("elektrodag")
gång med strömlöst fartyg
. Efter gångdag 4 genomfårdes blindtorpedskjutning stillaliggande vid verkstadskajen
v1d KkrV under två dagar. Därefter togs torpedtuberna iland och fartyget dockades in i
c:a två veckor får uppöppning och bäddfelsmätning. Under uppöppningen "skruvade
man isär" fartyget får att undersöka och kontrollera vad som hänt med materielen under
provturerna. Under dockningsperiodens senare del gjordes bäddfelsmätningar med vatten i dockan och med fartyget stående på blocken.
Därefter uppdockades fartyget. Normalt återstod då en vecka till leverans. Under den na sista vecka genomfördes
Gångdag 5 med bl a följande prov
funktionsprov av maskineri och övriga anläggningar efter uppöppning
manöverprov
fartprov
styr- och girprov
acc- och stopprov
backprov
anskjutning av 57 mm apjäs
Normalt återstod efter sista gångdagen två dagar till leverans. Under dessa dagar besiktigades fartyget av leveranskontrollanten med biträde av C PTK, byggnadskontrollanten och personal från FMV-M. Personal från KkrV deltog även och i samråd med denna
personal upprättades en förteckning över de "restpunkter" som återstod inför leveransen.
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Vid leveranssammanträdet meddelade leveranskontrollanten om fartyget kunde godtas
av FMV för leverans eller ej. Samtidigt förhandlades , med bl a tidigare angiven restpunktsförteckning som grund, om hur mycket penningmedel som skulle innehållas vid leveransen.
Alla leveranser har kunnat ske på kontrakterad dag.
I och med att FMV godtog leveransen överlämnades fartyget av KkrV till Kronan och
chefen får provturskommando Spica hissade sitt befälstecken.

VAPENSYSTEMKONTROLLER
Provtursverksamheten gick därefter in i nästa fas som omfattade vapensystemkontrollerna. " Vapensystemkontroll" är ett begrepp som inte funnits tidigare. Den materiel, som
materielverket och dess leverantörer ansvarat för, ingick inte i leveranskontrollen, vilken
enbart berörde KkrV :s med underleverantörer åtaganden. Det var främst vapen, eldledningar och stridsledningsmateriel som sålunda föll utanför leveranskontrollernas ansvarsområde. Praktiska prov med denna typ av materiel hade, vad gäller tidigare fartygsbyggen, genomfOrts efter det att respektive fartyg överlämnats till kustflottan. Det torde emellertid vara uppenbart att kontrollen av vapensystem m m vinner på att genomföras med en
och samma besättning, fartyg efter fartyg. Vapensystemkontrollerna bör också fårläggas
till den plats där resurser för siktkontroller och skjutningar, mätning och avmagnetisering
o dyl finns tillgängliga och där FMV, Ör!B/T och leverantörernas experter normalt befinner sig för installationskontroll och idriftsättning. Driftstörningar under vapenproven kan
då snabbt åtgärdas. Gångtiden mellan provområdena till sjöss och normal fårtöjningsplats (i nära anslutning till byggnadsvarv och Ör!B/T) bör vara kort. Dessa fårutsättningar förelåg vid vapensystemkontrollerna med Spica T 131-serien.
Någon får samtliga prov ansvarig vapensystemkontrollant har dock ej varit utsedd,
utan resp sakorgan i FMV har ansvarat får sin "bit". C PTK har planerat och samordnat
denna verksamhet i stort. Vinster i form av tid och pengar skulle sannolikt göras om FMV
vid kommande fartygsbyggen utsåg en vapensystemkontrollant (jfr leveranskontrollanten/byggnadskontrollanten). Denne bör verka redan under konstruktions - och byggnadsstadiet, framför allt vad gäller små fartyg, där det ena systemets behov av utrymme ofta
påverkar andra system. Konstruktions-, byggnads- och installationsproblem kan då få sin
lösning på ett tidigt stadium.
C PTK uppgjorde sålunda fårslag till program för vapensystemkontrollerna och beordrades därefter av FMV-M att vara sammanhållande för genomförandet. För resp del prov utsågs ansvarig försöksledare från FMV och Ör!B S/ T. För vissa prov var C PTK
försöks ledare.
Beroende på tillgång till mål, helikoptrar, bärgningsfartyg o dyl kunde programmet växla i tiden. Ett normalprogram brukade emellertid ha följande innehåll och omfattning :
Vecka l
sikt-/funktionskontroll av torped- och artillerieldledning stillaliggande och under gång,
avlämning av idriftsättning av torped- resp artillerivapensystem
loggjustering i Decca-bana
kontroll av magnetskyddsanläggningen
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Vecka 2 (torpedvecka)
- torpedskjutningar omfattande sex 2-skottsalvor i varierande skjutfall
Vecka 3 (artillerivecka)
funktionskontroll under gång av artillerisystem
flackbaneskjutning mot sjömål M/70;
luftvärnsskjutning mot Lear Jet med pilmål samt MU 2 med korv och träffindikator
Vecka 4
ELPLO-prov
bogserprov (genomfördes tillsammans med annan tb)
magnetisk behandling vid avmagnetiseringsstation
Vecka 5
- minhanteringsprov
- deviering av magnetkompass
- injustering av elkompenseringsanläggning för magnetkompassen
Vecka 6
Reservvecka får prov under gång
- ev restarbeten
- ev modifieringsarbeten
När vapensystemkontrollerna genomförts med godkänt resultat, rapporterade C PTK
till FMV-M att fartyget blivit operativt.
Efter vapensystemkontrollernas genomfårande har fartygen i serien antingen övertagits av grundutbildningsbesättning i kfl, av KFÖ-besättning eller kvarstått under C PTK
befäl som reservfartyg i 1l.tbdiv. Tre fartyg, HMS Varberg, Luleå och Halmstad, h2r avrustats av provtursbesättningen.

GARANTIBESIKTNING
Garantibesiktning, slutligen, har ägt rum cirka ett år efter leverans och har genomförts åt
FMV vid byggnadsvarvet av Ör!B S/T 1 .

ÖVRIG VERKSAMHET VID PROVTURSKOMMANDOT
Vid sidan av huvuduppgiften att genomföra provturer har PTK bl a deltagit i eller varit
inblandad i följande verksamheter:
Vid garantibesiktningar/modifieringsarbeten m m vid KkrV har fartyg i kfl ställts under C PTK befäl, vilket har inneburit bl a vaktansvar samt provturer efter arbetenas genomfårande.
PTK har framtagit eller medverkat vid framtagande av handlingar. Bl a har avrustningsföreskrifter får tb typ Spica T 131 utarbetats vid kommandot.
1

Då detta skrivs återstår dock garantibesiktning av två fartyg.
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FMV och KkrV har genomfört prov, utöver den ordinarie provtursverksamheten, i vilken PTK har medverkat med fartyg och personal.
PTK har varit KkrV marknadsavdelning behjälplig med viss PR-verksamhet, t ex vid
några tillfällen då KkrV har bearbetat potentiella kunder till en exportversion av Spica.
PTK har med reservfartyget deltagit i beredskapstjänst då örlogsbasen har saknat andra resurser. Detta var dock en ren nödåtgärd eftersom PTK-besättningen ej var utbildad
för detta. PTK saknade dessutom erforderliga resurser, bl a på sambandssidan, får denna
typ av tjänst.
PTK har vidare deltagit i sjöräddningsuppdrag vid ett flertal iillfälle-n:Sålunda- har-PTK
besättning
med HMS Västerås letat efter störtad flygare vid Öland i november 1974
med HMS Västervik dirigerat deltagande enheter i sökandet efter saknade i samband
med en fartygskollision i tät dimma i Hanöbukten i mars 1975
med HMS Luleå bogserat en mindre fiskebåt med maskinhaveri från ett läge30M syd
Utklippan till Karlskrona i december 1975. Vid tillfället blåste en sydvästlig kuling på
18m/s. Som erfarenhet kan nämnas att bogseringen ej kunde ske med högre fart än 5
knop och att Luleå rullade våldsamt i sidsjön, men väl klarade påfrestningarna.

VISSA ERFARENHETER OCH RESULTAT
A V PROVTURSVERKSAMHETEN
Hur mycket arbete som än läggs ned på projektering, konstruktion, modellskaleförsök,
uppbyggnad av attrapper får rätt placering av materielen m m, är det ofrånkomligt att vissa " barnsjukdomar" uppträder på de första fartygen i serien. Dessa måste åtgärdas så tidigt som möjligt, får att inte övriga fartyg skall behöva gå med brister intill dess
kommande översyn ger utrymme får ombyggnad. Här skall nämnas några exempel på
problem som dykt upp i samband med kontrollerna och hur dessa lösts.
Det allvarligaste problemet som man ställdes inför var att eliminera de kraftiga vibrationer som uppträdde i styrhyttstaket Dessa vibrationer påverkade menligt artillerieldledningens radarsikte och vidarebefordrades med styrsignalerna till pjäsen på sådant sätt
att fjärriktning var utesluten som riktsätt
Vibrationerna kunde härledas till det skott i vilket huvudturbinerna är upphängda och
som gav en axialsvängning i turbinerna, vilken fortplantades i skrovet till bl a styrhyttstaket, som kom i självsvängning. Som provisorisk lösning fårstärktes styrhyttstaket på
HMS Nynäshamn (andra fartyget i serien) med ovanpåliggande balkar så att svängingarna där skulle dämpas och kvarvarande vibrationer kunna tas upp av siktets egna dämpningselement Den slutliga lösningen blev att det aktuella skottet styvades upp, att styrhyttstaket genom omkonstruktion gavs en högre resonansfrekvens och att siktets bädd
och dämpningselement modifierades.
Den ursprungliga mastkonstruktionen och materielens placering på denna, med PQ på
akterkant och spaningsradarn får om denna, orsakade en lobsplittring i akterlig bäring till
fårfång får utvärdering av målfaktorer får torpedeldledningen vid såväl manuell som automatisk målföljning. Reträtt efter avfyring av torpederna, med målet i akterlig bäring, var
därmed omöjlig. Mastkonstruktionen är numera ändrad så att PQ placerats under spaningsantennen, med resultat att båda anläggningarna har fri horisont.
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Det inre kommunikatio nssystemet har modifierats i hög grad, främst mot bakgrund av
provturskomm andots erfarenheter.
Inom maskin- och elektrasektorn har många problem successivt funnit sin lösning.
Mässarna var ursprungligen mycket spartanskt inredda. Även dessa har varit föremål
för ombyggnad för att skapa ökad trivsel för den ombordmönst rade personalen.
Efter avslutad provtursverks amhet kan konstateras att tb typ Spica T 131 väl har uppfyllt alla förväntningar såväl vad gäller vapenplattform en som sådan, som de olika vapensystemens funktion. En ombestycknin g till sjörobot skulle dock ytterligare effektivisera
vapensysteme t Spica.
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Ledamoten

NILS-ERI K MELINDE R

Bekläd nadsm ateriel en

I denna artikelserie analyseras de faktorer som påverkar utvecklingsarbetet med beklädnadsmateriel inomfö'rsvaret och ges en redovisning av hur dessa tillämpas vid val
av beklädnadssammansättning m m i marinen nu och i en framtid. Artikeln är ett utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och fö'rvaltning. Hälsooch sjukvård med navalmedicin".
Utveckling - oavsett om den avser materiel, teknik, taktik eller mänskliga beteenden och
sy nsätt - går, _sett i det långa perspektivet , i allmänhet stegvis och mer sällan i språng.
Studer av ohka utvecklingsf aser vid tillskapande t av organisation sbestämman de materiel inom försvaret underlättas av att formerna i utvecklingsa rbetet och de olik a faserna
däri är fast reglerade och entydligt benämnda i för samtliga försvarsgren ar gällande, gemensamma bestämmels er.
• ~-essa be~tämmelser i~nehåller exempelvis styrregler och målsättning ar för ny materiel
saväl vad gäller den taktiskt -organisator iska som den taktiskt -tekniska och ekonomiska
m~ls~ttn~ngen (TOEM resp TTEM). Följer man utvecklingsa rbetet från de "preliminära "
malsattmng arna (PTOEM resp PTTEM) till de slutgiltiga, får man en god bild av de olika
utvecklingsf aserna. Ett annat gott underlag för sådana studier är också de försöksrapp ort:r ~?m uppgörs i samband med prov av materielen (preliminära försök , grundläggan de
forsok 1 hten skala, omfattande truppförsök ).
Nämnda styrregler och studiemetod er för utveckling av organisation sbestämman de
materiel är i princip tillämpliga på all försvarsmat eriel , således även beklädnadsm aterieL
Men för den senare materielen kan de av praktiska, ekonomiska och administrati va skäl
inte vara lika kategoriskt tillämpliga. Det skulle förmodligen väcka viss munterhet blan dad med förstämning om det ställdes krav på att försvarsgren schef exempelvis skulle for mulera en TTEM för skor.
Styrregler för utveckling av beklädnadsm ateriel kan i stället finnas utformade som en av
försvarsgren schef, för viss verksamhet (exempelvis fälttjänst eller stridstjänst ombord)
fastställd "grundsyn" rörande för denna verksamhet erforderlig beklädn ad. Exempel på en
sådan "syn" utgör den som 1956 fastställdes för fältdräkt för armen. Genom det samord1
nade ansvar som av överbefälha varen givits till chefen för armen betr beklädnadsm ateriel (u~om för specialbeklä dnad för sjö- och flygtjänst) är denna "grundsyn " också tillämphg for mannen och flygvapnet vid fälttjänst (bastjänst vid flottan oc h flygvapnet och fält tj änst vid kustartilleriet). Chefens för marinen grundsyn på beklädnadsm ateriel avsedd för
stridstjänste n ombord framgår av sid. 216.
1

''konsu Samordnande ansvar innebär uppgiftför r•iss försvarsgren schef(i allmänhel den som är den srörsle
i 1ek ·
menlen" av ar!ikel/persedel som an vänds vid samlligaförsvarsgrenal) all dels minska arbelsinsa/ser
niskl och ekonomisk! avseende vidfranuagnin g avförnödenhe!, dels all sammanjämka miljö- och preswndakrm• bl a t•td ularbelande av m~lsällningar och dels skapaföru!säl lningarför samordning ar lidsplanerför
oltka r•erksamhe!, l ex underhal/, anskaffning, u/bildning och organisalion.
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Chefens för armen grundsyn för persedelsam mansättning en för fältdräkt ger exempelvis följande besked om styrande faktorer :
2
l. Den enligt flerskiktsprincipen uppbyggda utrustningen skall, utan att samtliga kom ponenter påtagits, ge klimatsky dd inom temperaturo mrådena från +5 till - 15° C.
Här preciseras också den aktivitet som bäraren av utrustningen utövar när han är iförd
denna. Med tilläggsperse dlar av typ ylleunderklä der skall klimatskydd et räcka för en
temperatur på - 30° C.
2. Ytterplagge t skall, förutom att ge skydd få' r upptäckt vid " barmarksfö rhållanden ", ha
låg vikt, liten volym samt, som övriga persedlar ingående i utrustningen , genom knäppningsarrang emang m m vara lätt på- och avtagbart samt ventilerbart.
3. Fotbeklädna den skall - förutom vad som nedan nämns om två alternativa typer av
grova skor - vara anpassade så att skidåkning med lossade bindningar underlättas.
Det påtagliga resultatet av denna CA grundsyn har för marinens del blivit utveckling av
ylleuniformen m/ 58 vilken i sin tur baseras på den redan under beredskapså ren vid armen
framtagna uniform m/ 39 och dess motsvarighe t m/ 42 vid kustartilleriet. Till sina grunddrag är konfektione ringen av m/ 58 och m/ 42 densamma, men genom ändrad syn på sättet att bära stridsutrustn ingen har koppel, ammunition sgördel och ryggsäck ingående i
nr/ 42 utgått och i nr/58 ersatts med stridssele med fram - och ryggväskor samt ett stort antal fickor i uniformens livplagg (vapenrock) och byxor. Samtidigt har, för att medge bl a
ökad rörlighet och snabbhet vid beredskapsu tryckning, bälgveck utformats på livplagget
varjämte vissa lösa uniformsdel ar, såsom damasker, direkt applicerats till byxorna, vilka i
sin tur fästs till fotbeklädna den med hakar. Den i grundsynen nämnda "andr auniformen "
- överdragsk läderna- har i fältdräkten utvecklats till en verklig stridsuniform, inom alla
försvarsgren ar benämnd m/59. Denna är utförd i ett lättare material än ylle, nämligen, bomull (i en senare utvecklingsf as bomull-polyester) och konfektione ras efter samma mallar
som fältuniform m/58. Den skall i första hand användas då väderleksför h ållandena ej kräver ett ylleytterskik t i uniformsupp byggnaden en!. nyssnämnd flerskiktsprincip.
Flerskiktspr incipen har också varit styrande vid utformning av mellan- och innerskikten i fältuniforme n (skikten under den egentliga uniformen). Där har exempelvis under
kläderna utformats så att de har förmåga att såväl transportera kroppsfuktig h et (bomullsmateri al) som hålla maximal mängd isolerande luft i sig. Detta har skett genom speciella produktions metoder (kanalstickn ing av underkläder ) och genom att för mell a nskik tet välja yllepersedlar utförda i porös men samtidigt fast stickning med ventileringsarrangeman g (ylletröja, blå resp olivgrön). På samma sätt har också strumputrustningen
utvecklats med målsättning att till de grova skorna rätt anpassa kombination en a v inneroch ytterstrump a i ylle med frotteinslag.

*

Tillämpning en av grundsynen då det gäller utformning av fotbeklädna den i fältdräkten
har medfört att två olika typer av grova skor slopats, nämligen "våtskon'·. gummikäng an
2

1 ex
F/erskiklsprin cipen bygger på all de i u l rusiiiingen ingående persedlama sammanförs i grupper (skikl)
oSl'.
mel/anskikr
i
ingår
slag
olika
av
vapenrockar
och
kal'ajer
innerskik!,
i
ingår
slag
olika
av
skjor!or
Beroende på önskal skydd för bäraren sammansälls de olika skiklen Ii/l en s/ridsklädsel.
elDe olikaskiklen kan i sin lur förs/ärkas med speciella persedlar som an/ingen ingår i personlig u/ruslning
ler förbandsulruslning.
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Till vänster: Armesoldat (befäl) ifördfältdräkt m/39 (ylleuniform) med koppel och stålhjälm ar äldre typ (m/29). Fotbeklädnaden är marchpjäxa m/39 (motsvarades av m/42 vid KA).

Till vänster: Soldat (sjöman vid t ex basbevakningskompani) iförd fältdräkt m/58 (1'1/eun[form) m
stridssele, hjälm m/37 och hjälmduk. Fotbeklädnaden är gummipjäxa (vätska).

Till höger: Soldat (s)O'man vid t ex basbevakningskompani) ifördfätdräkt m/59 (bomullsunif'onn
överdragskläder) med pälsmössa m/59 och marchpjäxor.

grov.

~

(som utgör en vidareutveckling av den galoscherade marschkängan, den s k " bondeförbundaren") och den modernt utformade marschpjäxan som ersätter de äldre smorläderkängorna med modellbeteckningen 1929.
Många av persedlarna i fältdräkten har utvecklats inte bara med ledning av erfarenheter från militär verksamhet. l flera fall har hänsyn tagits till erfarenheter som vunnits av
generationer av idrottsmän, fiskare, jägare och yrkesarbetare i skogsbruket. Ett exempel
på detta är "bondefårbundaren". Andra exempel är fältskjortan i bomullsflanell. den moderna ryggsäcken m/35 L, som används i kombination med strids bälte, m/ 70 L, m fl persedlar.
Ä ven inom beklädnadsmaterielutve cklingen har en styrning genom TTEM börjat tillämpas. Detta har då i fårsta hand gällt persedlar/artiklar, vars utformning och användningsområde bedömts direkt kunna påverkas av stridens fårande. Som exempel kan näm -

212

Till höger: Sjöman iförd sjöstridsdräkt med stormställ (jacka och byxor) samt flamskyddshuva,

nas TTEM för regnkappa m/75. Denna persedel kommer i framtiden också att ingå i den
marina beklädnadsutrustningen som ett individuellt skyddsplagg. Ett annat exempel på
TTEM-styrd beklädnadsmateriel utgör patrulltältet (8-mannatält med uppvärmningsanordning) som när tillräckliga erfarenheter vunnits av detta lätta och lättkamouflerade tält
(bomull/polyesterväv i st f lin som ingår i all övrig tältutrustning) kan komma till användning i basbevakningskompani erna. Av innehållet i TTEM framgår de krav som "skall"
resp " bör" uppfyllas av persedeln/ artikeln ifråga. Dessa åskådliggörs bäst av nedanstående exempel på TTEM för Regnkappa m/75:

Taktiska krav
Regnkappa skall
kunna bäras utan att prestationsförmågan nedsätts påtagligt
utformas så att soldaten kan utfåra alla normala rörelser
ha låg vikt och vara lätt att medföra
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ge möjlighet till ventilation
vara av materiel som ger visst skydd mot C-stridsmedel (minst JO min senapsgasresistens vid laboratorieprovning),
ha en lagringsbeständighet av 20 år.

Ekonomisk norm
Priset per regnkappa får ej överstiga kr 70 :- (1974 års prisläge).

*
Som erfarenhet av utvecklingsarbete med av TTEM-styrda persedlar kan nämnas, att
komplicerade tekniska problem ofta måste lösas för att "skall "- resp "bör" - kraven skall
kunna tillgodoses. Det gäller också att hos de i utvecklingsarbetet medverkande civila
företagen skapa förståelse för och därmed en positiv attityd till de militära kvalitetskraven.
Utvecklingen av beklädnadsmateriel styrs emellertid inte genom bara "grundsyn" och
"målsättningar". Den fortgår ständigt i större eller mindre omfattning genom andra incitament. Utvecklingsarbetet kan då närmast ses som en anpassning till någon eller några av
följande faktorer:

Ryggsäck m/70 L.

Regnkappa m/75.

skydda mot väta och vind. Utformningen skall vara sådan att den ger största möjliga
skydd mot väta och vind även vid cykling (cykeltolkning)
uppfylla fältmässiga krav
ge visst skydd mot ABC-stridsmedel
kunna bäras så att soldaten, när han kastar sig omkull, skall kunna kasta den över sig
som skydd för huvud, axlar, armar och så stor del av ryggen som möjligt
medge att soldaten i liggande ställning (skydd) kan ta på skyddsmasken.

Tekniska krav
Regnkappa skall
bibehålla sina egenskaper beträffande nötnings- och rivhållfastighet ner till -5° C
väga högst l ,2 kg (bör väga mindre än 0,8 kg)
vara matt olivgrön med optiska färgegenskaper motsvarande fältuniform m/59
kunna bäras utanpå eller under den normala stridsselen (motsv) med ryggväska
kunna saneras genom enstaka kokning under två timmar och bör

214

ändrade krav på skyddsnivån vid stridshandlingar, vid fara för upptäckt och/ eller i
kontakt med den yttre miljön (väder, vind o dyl.),
ökade krav på minimering av effektivitetsnedsättande faktorer såsom vikt och avskärmning (begränsning av synfält m m)
ökade krav på individuell rörlighet,
ökade krav från underhållsorganisationen på hållbarhet, alternativt fårenklat underhåll, som kan ske individuellt eller utan att belasta transporterna till närmaste underhållsorgan,
den ekonomiska utvecklingen (begränsande anslag),
den teknisk a utvecklingen inom industrin i landet och dess möjlighet att vid avspärring
producera förnödenheterna ifråga eller (ev tillsammans med statliga organ såsom
ÖEF) lagerhålla material för framtida produktion.
För att på rätt sätt och i rätt tid förstå dessa faktorers inverkan, måste den som satts att
anpassa beklädnadsmaterielen till utvecklingen
fortlöpande följa utvecklingen av stridsmedlen och stridsmiljön
ha god kännedom om olika tänkbara materials egenskaper för användning i beklädnaden
ha godkännedom om lämpligaste ekonomiska och produktionsm ässiga betingelser
samt
vara väl medveten om de fysiologiska och psykologiska fårutsättningar som gäller för
användaren/ bäraren av den färdiga produkten.
Som exempel på effekten av kunskapen om stridsmiljön i fält och därmed om kraven på
skyddsnivå, kan nämnas sammansättningen av fältdräkten med ett inbyggt skydd mot förutom den yttre miljön - effekten av vapenverkan från konventionella vapen (stålhjälm
m/37 med modern chocksäker inredning) samt kombinationen med regnkappa m/75 med
visst skydd mot verkan från ABC-stridsmedel enligt den TTEM som gäller för sistnämnda persedel.
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Sjöstridsdräkten
Motsvarande exempel kan hämtas från stridsmiljön ombord med den så kallade "sjöstridsdräkten". Denna utformades omkring 1960 av "flottans stridsklädselkomm itte" och
är uppbyggd efter sa mma princip som fältdräkten (flerskiktsprincipe n). Den skall ge bäraren i de olika stridsbefattningar na ombord ett individuellt grundskydd mot miljö och
stridshandlingar.
Sjöstridsdräktens olika alternativ och "skikt" har sin grund i den utrustning som tilldelas sjömannen i den ordinarie "säcken" i form av bomulls- och ylleuniformer. skydd seffekten förstärks emellertid med vissa persedlar ingående i förbandsutrustnin gen och som
avse att ge ökat skydd mot exempelvis brand i form av flarnskyddsbehan dlad huva och
vantar samt mot ABC-stridsmedel i form av " stormställ" som utgör sjömannens motsvarighet till regnkappa m/75 . På fartyg, där särskilda krav på rörlighet m m ställs, kan de
skikt som byggs upp av ordinarie beklädnadspersed lar ersättas med specialbeklädnad av
typ underdräkter och dyl. Likaså kan huvudskyddet, som i krig för all personal utgörs av
stålhjälm m/37, för ombordkommand erad personal med drabbningsbefattn ing under
däck utgöras av specialhjälm i plast. För denna hjälm har endast ställts krav på skydd mot
stötar och skadeverkan av vassa föremål under däck och minimering av effektnedsättande faktorer som rörlighet och avskärmning.
I detta sammanhang kan erinras om att stridsklädselkomm itten - innan den slutligen
stannade får den nämnda klädselkombinatio nen med ordinarie beklädnaden som bas prövade ett stort antal alternativ med olika utformade overaller och mer eller mindre ex klusiva skyddsdräkter (t ex eluppvärmda overaller) samt speciell utrustning för olika far tygstyper. Då man i slutfasen av arbetet genomförde en kostnads/ effektanalys för de olika alternativen och avstämde underhållsapparat ens resurser mot de krav som dessa persedlar ställde på densamma, blev resultatet att endast den utrustning so m nu finns normerad i "Uniformsbestäm melser får flottan " (Uni Fl) mom 2330, motsvarade kraven.
Hur stridsmiljön också fått påverka utformningen av de enskilda plaggen kan exemplifieras med att man vid konfektionering bl a skapar möjlighet att högknäppa halslinningen
och göra ärm- och byxlinningar tillslutningsbara. Detta får att förhindra eller minska risken för antändning av plaggen via öppna kanter och linningar. I vissa fall har dock den
fastställda principen får "tät" konfektionering ännu ej slagit igenom i praktiken . Man har
dröjt med ändringen av modellerna tills dess nya sådana kunnat framtas vid omkonstruk tion eller byten av persedlar.

*
När det slutligen gäller anpassning av beklädnadspersed larna till underhållsorganis ationen i fred och i krig, måste man beakta den positiva effekt som en standardisering av
material och konfektionering har på lagerhållning och distribution. Likaså måste man beakta möjligheten av en ensning av den militära och civila standarden för att bl a ge den in hemska industrin möjlighet att arbeta med långa serier i produktionen.
En standardisering får emellertid inte drivas så långt att för svarsgrenarn as berättigade
krav på speciellt utformad utrustning eftersätts.

Framtidsperspektiv
Hur ter sig då framtiden då det gäller persedlar, konfektionering och materielval inom den
militära beklädnadssektor n?

216

Med utgångspunkt från fårväntad utveckling av stridsmiljön kan ett ökat krav på individuell rörlighet och skydd mot fragmenterat splitter och eld komma att uppstå, särskilt
vid användn ing av FAE-vapen (Fuel Air Explosives). Likaså kan kraven ökas på skydd
mot upptäckt i och med införande av mörkerriktmedel och nya siktsensorer. Detta torde i
sin tur kräva en omprövning av materialet i nuvarande fältdräkten och sjöstridsd räkten
med en inriktning mot ett bättre flamhärdat material i bomullsalternativ et Ett såda nt kan
redan nu fås om man ersätter nuvarande bomull/ polyester i uniform m/ 59 resp m/ 48 bomull med mer svårantändlig fiber, som t ex japanska Cordelan , franska Kermel eller amerikanska Nomex (50% polivinylalkohol och 50% vinylklorid med vinylacetat).
En annan utväg kan tänkas vara att flarnhärda nuvarande bomullsfibern med kemikalier, t ex organiska fosfor- och kväveföreningar. Vid byte av naturfiber mot syntetfiber eller vid behandling av naturfiber åstadkoms i allmänhet minskade " livslängdskostnad er"
men sa mtidigt vissa negativa bärandereaktione r såsom allergier o dyl samt minskad färg härdighet (problem att hålla JR-värden och kamouflage). Dessa faktorer måste vägas in i
beslutsprocessen.
För att ge bäraren ett ökat kroppsskydd mot splitter, torde det i en nära framtid finna s
anledning att dels skapa någon form av kroppsskyddsväst i lätt syntetmaterial (t ex Du
Ponts organiska polymerfiber Kevlar) dels överse skyddseffekten i nuvarande stålhjälm
m/ 3 7 och ersätta stålet (vilket skyddar för projektiler från finkalibriga vapen) med nyssnämnd fiber bakad i plast eller i hartser.
En sådan utveckling har redan accepterats inom Nato. Båda dessa persedelslag är där
fast ställda och under produktion .
Allteftersom kravet på rörlighet hos den enskilde soldaten ökar, måste också vikten hos
varje ny persedel som ingår i utrustningen noga prövas mot det bättre skydd som en äld re, grövre och tyngre materialkomposit ion oftast har givit. Är man medveten om att en
minskning av belastningen på fötterna med ett halvt kilo innebär en min skning som motsvarar en ryggbörda om ca 3 kg, fårstår man exempelvis att utveckling av ny grovskoutrustning för fältbruk måste ges hög prioritet. Ny material för isolering i sulor mot värme
och mot vätske- och gasgenomträngnin g torde att inom närmaste tiden ge oss ny a grova
skor med lägre vikt men med bibehållen och i vissa fall ökad skydd seffekt .
För persedlar ingående i daglig dräkt torde utvecklingen successivt gå mot lättare varor (bomullspersedlar ) med högre inslag av syntetmaterial för att minska livslängdskostnaderna och underlätta underhållsarbetet vid tvätt- och reparationsan staltern a.
Kostnadsökninge n för konfektionering av uniformspersedlar bedöm s kunna hållas nere om man använder datorstyrd produktion och inför tekniska förbättringar av underar beten (påpressbara mellanlägg), vilket kan ske utan att persedlarnas utseende eftersätts.

*

Till slut bör det kanske framhållas att utveckling av beklädnadsmateri el i konkurrens
med utvecklingen av våra kvalificerade vapensystem bara kan ges begränsat intresse- och
kostnadsutrymme . Beklädnadsmateri elen för den enskilde är dock en del av han s personliga skydd i krig och en traditionsbärare i fred . Rimliga krav på modernitet vad avser
skyddet måste kunna innehållas. Den tekniska utvecklingen inom beklädnadsproduk tionen måste tillvaratas får att ge den enskilde en personlig beklädnadsutrustnin g av god
standard.
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Ledamoten
CHRISTER
SÖDERHJELM

LEDNINGSKA P ACITET

Ytattacken

Inträdesariförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm, måndagen den JO oktober 1977.

ÖVERGÅNG FRÅN JAGAR- TILL YTATTACKF LOTTIU
Den 9 dec 1976 ändrades benämningen "jagarflottilj " till "ytattackflottilj". Därmed har
övergången till den lätta flottan ytterligare markerats. I jagarflottiljen ingick tre jagare och
~~x torped~åtar medan ytattackflottiljen består av en HALLAND-jaga re alternativt två
OSTERGOTLAN D-jagare och sex torpedbåtar. Förbandets ändrade sammansättning är
bl a en anpassning till dagens fartygsbestånd. Våra jagare utrangeras nu successivt och
målsättningen är - och måste vara - att kunna behålla det antal jagare som erfordras
som flottiljledare (forbandschefsfartyg) intill den tidpunkt då de kan ersättas med nybyggnader för detta ändamål. Därfor pågår också viss modernisering av jagarna Halland
och Småland, främst med avseende på stridsledning och luftvärn.

*

I detta sammanhang kan det vara av intresse att översiktligt granska vad övergången
från jagar- till ytattackflottilj i praktiken innebär. För att en sådan jämförelse inte skall fora för långt, begränsas den till en jämförelse mellan de två flottiljtyperna med torpedbåtar
av typ Spi ca. I de ursprungliga jagarflottiljerna ingick torpedbåtar av typ P lejad och här
skall endast konstateras, att ett stort steg i utvecklingen har tagits vid övergången från
P__le}ad till Spic~, bl a med avseende på samband, stridsledning, artilleri och torped. I ett
langre perspekt1v kan denna skillnad bli mer markant, nämligen när torpedbåtarna typ T
131 Norrköping förses med sjörobot.
Övergång från jagar- till ytattackflottilj har således inneburit att antalet jagare minskat
från tre till en (a två). I korthet medför detta:
att förbandets ledningskapacitet nedgår,
att förbandets ubåtsjaktkapacite t nedgår,
att förbandets eldkraft minskar,
att förbandets mineringskapacitet nedgår samt
att förbandets kapacitet för telekrigföring reduceras.
Att antalet jagare minskar har därutöver konsekvenser för flottans möjligheter att lösa
olika uppgifter, som ligger utanfor ytattackflottiljens ram .
Olika slutsatser kan dras av detta men det är då viktigt att hålla i minnet att dagens ytatta~~flottilj måste ses som ett steg i utvecklingen mot den slutliga versionen av ytattackflottll.J. I denna skall ingå en flottiljledare med taktiska egenskaper som är direkt anpassade till i flottiljen ingående fartyg och vidare skall samtliga flottiljens fartyg vara bestyckade med sjörobot.
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Först skall fastslås att det behövs en förbandschef eller, som det i taktiska sammanhang
benämns, en taktisk ledare (TaL), på forbandet med tillgång till de stabs-, sambands- och
stridsledningsresurser, som krävs för dess ledning. M h t räckvidden på det moderna sjökrigets vapen, främst sjö- och attackrobotarna, och den snabbhet med vilket läget till sjöss
kan utvecklas, är det viktigare än någonsin att TaL har möjligheter att ta emot och utvärdera information (underrättelser) från företagsledaren i land (i regel örlogsbaschef), från
vår flygspaning och från andra samverkande enheter. Han behöver därutöver egna spaningsmedel, bl a signalspaningsresurser med lång räckvidd. Förbandet skall kunna ledas
samlat eller uppdelat i stridsgrupper, samtidigt som kapacitet måste fmnas for samverkan
med t ex attackflyg, helikoptrar och kustartilleriförband. Den organisation som krävs for
denna ledningsverksamhet ryms definitivt icke på en Spica i normalversion och även om
ett Spica-fartyg exklusivt kunde avses for ledningsfunktionen, skulle det visa sig att det utrymmesmässigt och med hänsyn till krav på antennarrangema ng m m vore för litet. För
att säkerställa ledningsfunktionen krävs det således att i flottiljen ingår ett särskilt förbandschefsfartyg, flottiljledare, som m h t kraven enligt ovan måste bli större än Spica.
Våra jagare kan efter viss modernisering tillsvidare fungera som flottiljledare. Deras
lägre fart i förhållande till Spica samt deras storlek, som ställer särskilda krav på skydd
såväl till sjöss som i bas, innebär dock vissa nackdelar.
Då som regel endast en jagare ingår i ytattackflottiljen står och faller flottiljledarfunktionen med denna. Blir jagaren försatt ur spel måste ledningen av förbandet utövas från en
torpedbåt, vilket innebär en påtaglig effektminskning. Vid uppdelning av forbandet i
stridsgrupper kunde i jagarflottiljen jagare avses för ledning av grupp( er), i vilken (-a) flottiljledaren icke ingick. Så är ej fallet i ytattackflottiljen där gruppchefen måste leda från
Spica-båt. En ytattackflottilj bör därför på sikt innehålla två flottiljl edarfartyg.

UBÅ TSJAKTKAPACITET
Ytattackflottiljens ubåtsjaktkapacite t i förhållande till jagarflottiljens har minskat i direkt
relation till det reducerade antalet jagare. Detta minskar flottiljens förmåga att lösa ~skor 
teringsuppdrag med avseende på skydd mot ubåtar.
Fri ubåtsjakt, som går ut på att inom ett begränsat område uppsöka och bekämpa ubåtar, är icke en uppgift för vare sig jagar- eller ytattackflottilj som förband betraktat, eftersom endast i flottiljen ingående jagare kan utnyttjas. Det kan även starkt ifrågasättas om
jagarna m h t den förbättrade motverkan som i dag måste påräknas från ubåtarna (bl a
målsökande torpeder) inte är för exklusiva fartyg för att annat än i undantagsfall utnyttjas for ubåtsjakt. Utvecklingen pekar på att helikoptrarna i allt större omfattning får överta denna uppgift.

ELDKRAFT
Reduceringen av antalet jagare innebär en minskning av flottiljens eldkraft med avseende
på såväl torped som artilleri. Ytattackflottiljens främsta vapen i dag är torpeder. Torped~
systemet på våra jagare och torpedbåtar är internationellt sett av hög klass. Dess porte
har ökat väsentligt med införandet av nya torpeder, vilka bl a medför att torpedbåtarna
under anfall inte är lika beroende som tidigare av artilleristöd från jagare.
Det går dock inte att komma ifrån att reduceringen av medelsvårt artilleri på förbandet
innebär en försvagning och i vissa lägen medför taktiska nackdelar.
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MINERINGSKAP ACITET
Reduceringen av flottiljen med 1-2 jagare innebär en väsentlig minskning av fårbundets
mineringskapacitet, vilket begränsar möjligheterna att utnyttja flottiljen får utläggning av
mineringar. Detta får ses som en allvarlig brist, främst då det gäller att snabbt få ut framskjutna mineringar.

KAPACITET FÖR TELEKRIGFÖRING
Dagens och morgondagens telekrigsmiljö kan betecknas som mycket kärv. Hur kärv
kommer vi sannolikt ej att få veta förrän den dag det blir allvar. Denna miljö ställer stora
krav på telemateriel som krävs får flottiljens ledning och får att i möjlig mån störa motståndarens insatser mot oss. Varje fartyg måste naturligtvis bära den telemateriel som är
nödvändig får att det skall kunna fylla sin funktion i fårbandet Därutöver krävs emellertid särskild matateriel som t ex signalspaningsutrustningar, störsändare och annan telekrigsmateriel som såväl m h t att det i fårsta hand är förbands- (grupp-) chefen som skall
utnyttja dem som av utrymmesskäl bör vara installerade på flottiljledaren och gruppchefsfartyget. Det reducerade antalet jagare i fårbandet begränsar möjligheterna att medfåra dylik särskild telemateriel, vilket - i likhet med vad som anförts beträffande ledningsfunktionen - främst blir kännbart om flottiljledaren slås ut och då flottiljen uppdelas i stridsgrupper.

YTATTACKEN I DAG OCH I MORGON
Hur kommer då vår ytattack att kunna lösa aktuella uppgifter i 1970- och 1980-talens
sannolika stridsmiljö, där de mest framträdande dragen är hotet från sjö- och attackrobotar samt en avancerad telekrigsmiljö? Vad denna stridsmiljö ställer får krav och hur man i
vår flotta fåljt utvecklingen fram till densamma har väl redovisats i två artiklar i TiS 1/77
som översatts av kommendörkapten Caj Holmberg ("Sjöoperativa lärdomar av YomKippur-kriget" och "Sjöstriderna under oktoberkriget 1973 - sett ur egyptisk synvinkel"). Att avsaknaden av ett modernt sjörobotsystem på vår ytattack innebär ett svårt
handicap är ovedersägligt. Det ställer bl a krav på att vi skall kunna tillämpa en taktik som
gör det möjligt att komma inom porte med våra artilleri- och torpedvapensystem utan att
under anloppet bli nedkämpade av motståndarens robotvapen, som har betydligt längre
räckvidd. Detta fårhållande har också en allvarlig stridsmoralisk aspekt och är en fårtroendefråga som måste ges stor tyngd i diskussionerna om ytattackflottiljens bestyckning
med sjörobot.
Nackdelarna får oss blir störst då vi uppträder fritt till sjöss där motståndarens attackoch sjörobot har de bästa verkansmöjligheterna. I närhet till kust och i skärgård har robotmålsökarna vissa begränsningar och generellt sett ökar motståndarens svårigheter ju
längre bort från egen kust han tvingas operera.
Det är därfår naturligt att vi - då förhållandena medger - söker lösa våra uppgifter
med utnyttjande av det skydd som ett kustnära uppträdande kan ge. Ä ven andra faktorer
talar får en sådan taktik, nämligen de fårdelar som kan vinnas genom samverkan med
andra vapensystem inom kustzonen, såsom mineringar, kustartilleri, attackflyg och
luftfårsvar.
Kustnära uppträdande behöver inte och får inte innebära detsamma som ett defensivt
uppträdande. Det skall närmast ses så att vi - då förhållandena medger - väljer får oss
gynnsammaste tid och plats får anfall. Många av de uppgifter en angripares sjöstridskraf-
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ter har att lösa kommer nämligen att tvinga honom att uppträda nära våra kuster, t ex vid
raidföretag av olika slag såsom mineringsföretag och minröjningsföretag samt fårst som
sist vid landstigningsfåretag.
Det är å andra sidan lika viktigt att vår ytattack kan uppträda till sjöss utan att detta
skall uppfattas som mer eller mindre självmordsfåretag. Kan vi inte hota en angripares
företag ute till sjöss ger detta honom obestridliga fördelar. Så till exempel kan han eftersätta skyddet får egna företag och det blir i fårsta hand han som väljer tid och plats då han
vill engagera våra stridskrafter. Spica-båtarnas moderna sambands- och stridsledningutrustningar och motsvarande moderniseringar av Halland-jag arna har skapat fårutsättningar får att kunna tillämpa en taktik som är anpassad till dagens hotbild. Möjligheter har skapats att med bibehållen ledning sprida ut fårbandet över större yta utan att kravet på att kunna kraftsamla eftersätts.
Det kan därfår med fog hävdas att ytattacken i dag är en viktig komponent i vårt marina försvar. Den har hög stridseffekt och kan snabbt omgrupperas mellan olika havs- (operations-) områden. Den är vidare vällämpad att lösa betydelsefulla uppgifter såväl i fred
som under olika grader av beredskapstillstånd och vid krig. Det är- särskilt när man diskuterar ytattackens utnyttjande under krigsförhållanden - viktigt att framhålla att ytattacken är en del av det marina systemet och att den skall utnyttjas i sam- och växelverkan med övriga komponenter i detta system.
Även om man således kan konstatera att vår ytattack i många avseenden fyller högt
ställda krav, kan man inte bortse från att avsaknaden av modern sjörobot är en väsentlig
begränsning i taktiskt hänseende. Detta är i och får sig allvarligt eftersom flertalet mariner i vårt närområde i dag har eller inom kort kommer att få tillgång till modern sjörobot. I
detta avseende kommer vi alltså tills vidare att befinna oss i underläge i fårhållande till en
presumtiv motståndare. Motståndaren kan planera och genomfåra sin verksamhet mot
oss på ett helt annat och får honom fårdelaktigare sätt än om han måste räkna med sjörobot på vår sida.
Sällan har väl den tekniska utvecklingen - i detta fall tillkomsten av sjörobot- skapat
sådana möjligheter får den underlägsne att hävda sig gentemot en starkare motståndare.
Små och relativt billiga enheter kan utgöra ett dödligt hot mot betydligt mer kvalificerade
vapenbärare. Kravet på kraftsamling och därmed på att kunna uppträda i samlade fårband minskar. Samtidigt ökar emellertid kraven på att tidigt kunna införskaffa underrättelser om motståndaren och att på stora avstånd kunna upptäcka, identifiera och hålla
känning med honom så att eldledningsdata får robotinsats på stort avstånd kan erhållas.
Ledning av egna enheter måste kunna ske över stot yta, d v s på stort avstånd. Dessa fårhållanden ställer stora krav på stridslednings- och sambandsfunktionerna, även med avseende på att de skall kunna fungera i störd telemiljö. För att tillgodose dessa krav krävs
en vidareutveckling av vår ytattack som innebär anskaffning av sjörobot och ersättning av
jagarna med särskilda flottiljledare . Denna utveckling måste ges högsta prioritet.
Vi har de sjögående vapenplattformarna - Spica - och sjörobotsystem finns att köpa.
Anskaffning av ett sjörobotsystem får ytattacken finns med i fårsvarspropositionen och
det torde vara rimligt att räkna med att vi kan ha systemet operativt i mitten på 80-talet.
En fårutsättning härfår är dock att beslutet fattas snabbt.
Under samma tidsperiod måste också frågan om ersättning av de jagare som 't v utnyttjas som flottiljledare lösas. Det är fårst när ytattackfårbanden tillförts flottiljledare
och sjörobot som ombestyckningen till den lätta flottan kan anses genomförd. I denna bild
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finns också de sexton nya patrullbåtarna som är under anskaffning och som också ~on;
mer att bli bestyckade med sjörobot. De kommer att utgöra ett viktigt komplement till vara ytattackflottiljer.

Ledamoten
RAGNAR THOREN

Den sovjetiska atomisbrytar en
Arktikas nordpolsfärd augusti 1977.

FOAs arktiske expert och konsult, kommendörkapten Ragnar Thoren, redogör här
för den historiska händelsen. Han har själv deltagit i ettflertal arktiska expeditioner, bl a i is rekognosceringsflygningar på låg höjd över nordpolsområdet. Vid utarbetandet av ovan lämnad redogörelse har författaren bl a använt sig av aktuella
uppgifter i ryskspråkiga tidningar, som därvid översatts av fil. kand Astrid Rundkwist (FOA).
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Den 17 augusti 1977 rapporterade den sovjetiska televisionen, att atomisbrytaren Arkfika samma dag nått Nordpolen. Därigenom vederlades alla tidigare antaganden att
övervattensfartyg ej kan bryta sig fram genom de koncentrerade packismassorna norr om
86 :e breddgraden.
När 1868 års svenska polarexpedition med den i viss mån isförsträkta Sofia (ett postångfartyg, riggat som brigantin, längd över allt 41,1 m, 270 hästkrafter) under ledning av
professor Adolf Erik Nordenskiöld den 19 september norr om Svalbard nådde latitud N
81° 30', var detta den nordligaste punkt som något fartyg dittills uppnått. Expeditionen
hade tvärvetenskapliga forskningsuppgifter men också att komma till en så hög breddgrad som möjligt. I en rapport över fården skrev man med en nära nog visionär siarformåga, att Nlilrdpolen ej kan nås förrän en praktiskt duglig flygmaskin uppfunnits eller också måste man nå målet genom en vandring på isen. Tjugoåtta år senare, i juli 1897, utförde svensken Salomon August Andree med ballongen Ornen världshistoriens första flygning över arktiska regioner, men ej förrän 1925 blev för ändamålet lämpliga flygplan konstruerade och prövade i polarforskningens tjänst.
Personal och utrustning för den första sovjetiska drivande isstationen, NP-1 (Nordpoll) med Ivan Papanio som ledare transporterades med flygplan till Nordpolen (i maj 1937),
och medan Papanins expedition ännu drev vid polen, utfOrde ett sovjetiskt "ANT-25"plan med V. P. Tjkalov som chef den historiska överflygningen av Arktiska Oceanen från
Moskva över Nordpolen till Vancouver i British Columbia. Starten ägde rum den 18juni
och planet landade på Vaneauvers flygplats den 20 efter 63 timmar 25 minuters flygning.
Nansen och Johansen, som den 14mars 1895 lämnade Fram vid latitud N 84° 04°, longitud Ost 101 o 55' for att med skidor och hundslädar tränga så långt norröver som möjligt,
nådde den 8 aprillatitud N 86° 13,'6, ungefärlig longitud Ost 96° (där tätt liggande, 9 m
höga skruvisvallar tvang dem att vända). Man torde också erinra sig, att Peary den l mars
1909 startade med hundslädar från Cape Columbia på Ellesmere Island mot polen och
den 6 april segrande nådde målet.
Ett flertal isbrytare och forskningsfartyg har under 1900-talet nått höga latituder (8385:e breddgraden), bland andra de sovjetiska isbrytarna Ermak och Litke.
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Genom att framgå i undervattensläge under isfälten blev den amerikanska atomubåten
Nautilus det fårsta fartyg, som nått Nordpolen (den 3 augusti 1958). Det har sedan
blivit allt vanligare, att olika länders atomubåtar besöker polarbassängens centrala delar
och då givetvis även "världens topp". Sommaren 1962 utförde den sovjetiska atomubåten Leninskij Komsarnol en uppmärksammad expedition till den aktuella punkten, och
routen låg -enligt sovjetisk uppfattning- helt inom sovjetiskt territorium. Sovjetunionen
tillämpar nämligen den s k sektorprincipen, och riksgränserna följer meridianer~a Ost 32°
4' 35" och Väst 168° 49' 30" upp till polen. Västra sektorgränsen sammanfaller1stort sett
med Petsamomeridianen. Genom att gränslinjen givits en ficka öster om Vitön (Kvitöya)
berörs ej Svalbardområdet (se vidstående kartskiss). Den östra gränsen går mellan Big
och Little Diamede Island i Berings sund upp till Nordpolen.
Den sovjetiska atomisbrytaren Arktika blev den 17 augusti 1977 det fårsta övervattensfartyg, som nått Nordpolen, och även dess route låg - enligt sovjetisk mening helt inom sovjetiskt territorialvattenområde (se kartskissen).

ATOMISBRYT AREN ARKTIKA
Arktika är världens hittills starkaste isbrytare, vars båda atomraktorer meci ångturbiner
kan utveckla 75.000 hästkrafter. Deplacementet är vid full last 23.460 ton och maximifarten i öppet vatten 21 knop. Atom-isbrytaren är byggd i Leningrad och konstruerad på
basis av erfarenheter från isbrytning med hennes föregångare Lenin (världens fårsta isbrytare med atomdrift, 44.000 hästkrafter) och modellförsök i Arktiska och Antarktiska
forskningsinstitutets laboratorier med isbassäng, där man naturtroget kan återge den arktiska havsisens fysikalisk-kemiska egenskaper och analysera de hydradynamiska och externa krafter, som fartyg utsätts får vid gång i is av olika salthalt, tjocklek och koncentration m m.
Det är känt, att Lenin brutit ca 2 1/2 m tjock is, och fartyget beräknas kunna bryta upp
till 3m. Arktika, som har närmare l 3/ 4 gånger starkare framdrivningsmaskineri, bör därfår kunna bryta ännu svårare isar och enligt Pravda den 28 augusti är hon i stånd att forcera 4 m tjock is. I varje fall kan man räkna 6° med att hon bryter drygt 3 m utan större
svårighet. Hon är byggd med helikopterhangar och medfår minst två helikoptrar utrustade får isspaning. Under nordpolsexpeditionen prövade man från en av dessa en helt ny
apparatur får mätning av isens tjocklek, benämnd "Led".

BEREDSKAP INFÖR EN TÄNKBAR NÖDSITUATION
Trots obegränsat fårtroende till Arktikas isbrytarkapacitet och dess utomordentligt starka skrovkonstruktion räknade dock de ansvariga myndigheterna med de ofrånkomliga
risker en forcering av svår, mångårig packis alltid innebär och en därvid tänkbar nödsituation, som eventuellt skulle tvinga alle man att lämna fartyget och etablera sig ute på
drivisfålten. Ombord medfårdes därfår timmer och annan byggnadsmateriel får uppförande av erforderliga övervintringshus ävensom tält av den typ, som användes vid de sovjetiska drivande isstationerna, nödproviant för 7 1/ 2 månader och speciella skyddskläder
mot sträng köld och storm, bl a fårskinnspälsar och filtstövlar får medföljande vetenskapsmän och rapportörer m fl. I utrustningen ingick jämväl kraftiga bulldozers, väghyvlar och sprängmedel får iordningställande av startbanor får flygplan på snöbetäckta och
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ojämna isfält. Vidare hade man ombordtagit ett antal reservblad till isbrytarens propeller
jämte speciell svetsningsapparatur får arbeten även under vattenlinjen.

EXPEDITIONSDELTAGARE
Nordpolsexpeditionens ledare var ministern för Sovjetunionens handelsflotta T. B. Guzjenko och atomisbrytarens befålhavare den erfarna ishavsnavigatören kapten Ju. S. Kutjiev.
Från Arktiska och Antarktiska forskningsinstitutet deltog en grupp forskare och specialister under ledningavisexperten och polarforskaren Il'ja Pavloviij Romanov. Av övriga specialister må särskilt nämnas en grupp om fem högkvalificerade grodmän med erfarenhet från snart sagt allt slags undervattensarbete, inklusive svetsning och sprängningar under vatten. Samtliga hade deltagit i uppförandet av både tidvattenskraftverk och
atomkraftverk på Kolahalvön.

MÅLSÄTTNING
Under senare delen av augusti har den sovjetiska pressen publicerat ett betydande antal
redogörelser rörande nordpolsfärdens ändamål, planering och genomförande. Av dessa
framgår att målsättningen främst varit av vetenskaplig natur, avseende forskning inom
områdena skeppsbyggnadsteknik och atomdrift, polarisens utbredning, konsistens, struktur och rörelser, isoavigering och issjöfart, meteorologi och hydrografi m m. Om möjligt
skulle atomisbrytaren även demonstrera sin enorma kapacitet genom att bryta sig fram i
polarbassängens centrala packisområden upp till den geografiska Nordpolen.

ISUTBREDNING OCH FÄRDPROGNOs
Det finns alltid enorma kvantiteter is i Arktiska Oceanen men ej i form av en obruten flytande iskalott utan såsom packismassor, som ständigt är i rörelse. De drivande krafterna
är främst vindar, strömmar och tidvatten. Isfält pressas härigenom mot isfält, vallar och
iskölar bildas, vilket är av största betydelse får navigatören att ständigt kunna överblicka.
Isoavigeringen kombineras därför så vitt möjligt med flygisspaning och spanarens observationer, även rörande isens tjocklek, överfårs genom avancerad teleteknisk apparatur
Uämväl i bildform) till isbrytarens kommandobrygga.
Huvuddelen av drivismassorna, som österifrån når Grönlandshavet, har sitt ursprung i
den landfasta, salthaltiga is, som årligen bildas i kusthaven över den vidsträckta sibiriska
kontinentalhyllan. När den landfasta isen går upp, bildas enorma drivisfält, som generellt
sett följer en storcirkelbåge i riktning mot Grönlandshavet Hållfastheten hos is är mycket
varierande beroende på temparatur, salthalt och förhållandena vid frysning och smältning m m. Den ökar vid sjunkande salthalt och vice versa. Redan efter ett år har största
delen av de i isen inkapslade saltcellerna på grund av deras, jämfört med iskristallerna,
större specifika vikt sjunkit ned genom isen och lämnat densamma. Den is, man möter i Ishavets centrala delar, är därfår i det närmaste helt saltfri och därigenom också mera hållfast, mer svårbruten än den landfasta vinterisen längs kusterna. En operation eller passage genom isfyllda områden bör alltid planeras med omsorg får att kunna genomfåras på
ett ändamålsenligt sätt. Specialister vid Arktiska och Antarktiska forskningsinstitutet i Leningrad hade därfår i uppdrag att utarbeta färdprognos för Arktika med ledning av data
från sovjetiska höglatitudsexpeditioner (med flygplan och helikoptrar), drivande isstationer och information från satelliter. Vanligen framställs isprognoser får perioder om högst
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åtta dagar, men i detta fall måste man räkna med ca tre gånger så lång tid - ett vanskligt
uppdrag i betraktande av att issituationen i Arktis ofta undergår mycket snabba föränd ringar, kanske under ett dygn eller blott några få timmar. Prognosen visade sig dock stämma nästan exakt, vilket bestyrker tillförlitligheten hos de hjälpmedel, som numera står vetenskapsmännen till buds.

NORDPOLSROUTENS PLANERING
Några dagar före Arklikas avfård från Murmanskvar Barents hav isfritt utmed hela Novaja Zemljas västkust och även något norr därom till ungefår 78:e breddgraden. En bukt
med öppet vatten noterades även nordost om Novaja Zemljas nordudde till ungefår longitud Ost 76°. Karahavets södra del var isfri, och därigenom var även de södra tillfartsvägarna från Barents hav isfria. Tajmyrkusten och Severnaja Zemlja (Nord-landet) var däremot alltjämt omslutna av landfast is. Mellan denna och Novaja Zemljas nordostkust låg
drivis med varierande koncentration. Laptevhavets södra och sydöstra delar hade i stort
sett öppet vatten.
Med hänsyn till vetenskapsmännens önskemål att få arbeta med verkliga data rörande
polarisens dynamik och de externa krafter och påkänningar, som fartyg kan utsättas for
vid gång i mångårig packis i polarbassängens centrala delar, och ej blott med stimulerade
sådana, inhämtade vid modellförsök i laboratoriernas isbassänger, planerade man att så
snabbt som möjligt passera kusthav med välkända isförhållanden för att effektivt kunna
utnyttja isbrytningsmöjligheterna i tidigare ej befarna områden. Ledningen beslöt därför
att lägga Arklikas route norr om Nov aj a Zemlja så som vidstående kartskiss visar. När
nordudden, Mys Zjelanija, rundats skulle man bryta sig fram genom Karahavets norra
isar till Nordenskiöld-arkipelagen vid Tajmyrhalvöns nordvästra kust för att sedan via
Vil'kitskij-sundet och Laptevhavet tränga vidare rätt upp mot Nordpolen. Från polen
skulle kursen läggas väster om Frans Josefs land tillbaka mot Kolafjorden. Hela fården
beräknades kunna genomföras på 29 dagar, varav 16 kunde krävas for fården till polen
och 13 för återfården till Murmansk. I verkligheten lyckades Arklika trots mycket svåra
iskoncentrationer på de höga latituderna genomföra Nordpolsbragden på knappt halva
denna tid - på sammanlagt blott 13 dygn.

NORDPOLSFÄRDEN GENOMFÖRD Es PLANENLIGT
Den 9 augusti på aftonen lämnade Arklika Murmansk och den JO rundades Novaja
Zemljas nordudde, fart 20 knop. Den 11 augusti korsades Karahavet och den 12-13 bröt
man sig fram genom den landfasta isen längs Tajmyrkusten, som anses vara den besvärligaste passagen på Norra Sjövägen. Öster om Nordenskiöldarkipelagen mötte Arklika
atomisbrytaren Lenin, som assisteraden en västgående konvoj. Sjöfarten i denna Sovjetunionens arktiska farled hade i år börjat 10 dagar tidigare än vanligt, och Arklika kunde i
vissa fall använda sig av den ränna, som Lenin brutit.
Den 13 augusti passerades Asiens nordligaste udde, Kap Tjeljuskin, och man mötte i
Vil'kitskij-sundet omväxlande öppet vatten och relativt lättforcerad is. På Tajmyrhalvöns
nordostsida noterades ett område med öppet vatten, och med undantag för glesa packisbälten mellan ungefår 117° och 122° ostlig longitud hade Laptevhavet öppet vatten upp till
ungefår 78 :e breddgraden.
Den 14 augusti var man inne i Laptevhavets mellersta del och följde därifrån ungefår
125:e meridianen norröver mot polarbassängens centrala del och Nordpolen. Isgränsen
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låg då vid ung N 77° 30', men packis med hög koncentration mötte först vid närmare 79 :e
bredd-graden. Istjackleken översteg ibland 1,5 m, men isbrytaren kunde dock i allmänhet
framgå med en fart av ca 14 knop (enligt Krasnaja Zvezda den 19 augusti). Översikt av
framforvarande packisområde lämnades fartyget kontinuerligt av isspanande helikoptrar
och flygplan. I spaningen deltog dels Arklikas egna helikoptrar, dels ett assisterande flygplan av typ IL-14. Den 15 augusti kl. 16.00 passerades latituden 83° 06', vilket var den
nordligaste breddgrad, som den sovjetiska isbrytaren Ermak nådde år 1938.
I fortsättningen måste Arklika forcera mångårig, saltfri och därfor särskilt hållfast och
svårbruten is. F arten minskades efter hand till 2 a 3 knop, och den 16 augusti kom A rklika in i kraftiga isfålt med mäktiga skruvisvallar. Mellan dessa var istjackleken inom vissa
områden över 4 m, och atomisbrytarens 75 .000 hästkrafter behövdes mer än väl. Farten
minskades härunder ytterligare, ofta till blott l knop eller stundom mindre. Isnavigeringen forsvårades tillfålligt av tät dimma, som hindrade helikoptrarna att lämna fartyget. Positionen bestämdes då med ledning av satellitnavigering, eljest främst genom astronomisk
ortbestämning.
Atomisbrytaren pressade sig dock obönhörligt framåt, och tidigt på morgonen den 17
augusti (kl. 04.00 Moskvatid) nådde Arklika den geografiska Nordpolen - en världshistorisk händelse och ett geografiskt rekord av utomordentlig betydelse för framtiden, tillika en triumf för sovjetisk teknik och vetenskap, okuvlig framåtanda och framstående sjömanskap.
Bragden celebrerades med att resa en präktig stång på den punkt, där alla meridianer
löper samman, och under högtidliga former hissa den sovjetiska flaggan. Enligt "Moscow
News" No 35/1977 sänktes genom isen vid Nordpolens geografiska punkt en metallsköld
med Sovjetstatens vapen, fartygets namn och uppgift på det historiska datum, då Nordpolen besegrades av ett övervattensfartyg.
Expeditionens ledare, T. B. Guzjenko, sände en telegrafisk rapport till Sovjetunionens
President, Leonid Brezjnew, under framhållande av att den framgångsrika Nordpolsfården genomforts av Arklika och dess skicklige befälhavare och besättning såsom en hyllning till Oktoberrevolutionens 60-årsdag.
Arklika kvarlåg hela dagen i det aktuella området, varunder förutnämnda grodmän noga undersökte fartygets propellrar och undervattenskropp utan att finna någon som helst
skada trots de hårda påfrestningarna i den grova polarpackisen.
Den 17 augusti kl. 19.00 (Moskvatid) påbörjades hemfärden. Den inleddes med att
Arklika ännu en gång fick korsa Nordpolen. Kurs sattes sedan mot Barents hav med passage något väster om den västligaste ön i ögruppen Frans Josefs land. Man kom därigenom att i det närmaste följa 40°-meridianen. Isarna var ca 4 m tjocka och i ständig rörelse
med ispressning som följd . Arktika satt härunder vid några tillfållen som i ett skruvstäd
och kunde fortsätta först efter några timmars hårt arbete. Under natten till den 18 hölls
dock en medelfart av ca 3 knop, under förmiddagen likaså 3 men på eftermiddagen blott 2
knop. Man hade säkert kunnat fmna en lättare väg, men vetenskapsmännen var angelägna om att införskaffa mesta möjliga data från dessa svårforcerade och tidigare ej befarna
packisområden. Under natten till den 19 mötte Arklika mycket svårforcerad, mer än 3m
tjock is, i vilken atomisbrytaren fick arbeta i närmare fyra timmar, innan barriären kunde
brytas. På morgonen den 20 augusti passerades 84:e breddgraden. Iskoncentrationen var
nästan total, men istjackleken hade minskats avsevärt, tilll,8 a 2,4 m, vilket väsentligt underlättade isnavigeringen. Väderleksförhållandena var gynnsamma, sikt JO km, lätt snö-
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fall, lufttemperatur 0°C . Den 21 augusti kl. 10.00 på latitud N 79° 48' kom Arktika ut i
öppet vatten på Barents hav, och man kunde med 20 knops fart åter sätta kurs mot Kolafjorden och Murmansk.
Den 22 augusti på aftonen var man inne i Kolafjorden efter den 13 dygn långa färden.
Arktika hade då tillryggalagt 3.852 nautiska mil, varav 1.609 genom isfyllda områden och
1.200 av dessa i mångåriga, svårbrutna packismassor. Allt hade dock fungerat perfekt,
och det var med entusiasm som expeditionen och dess märkliga fartyg mottogs och hyllades i Murmansk.
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Den sovjetiska atomisbrytaren "Arktika" i Norra Ishavet. 23.460 ton, 75 000 hkr, längd
136 m, bredd 28 m, djupgående 11 m, fart 21 knop. (Foto: APN)
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STATENS SJÖMAKT- FLOTTAMIRALEN
SER GEJ GORSJKOVS TEST AMENTE
Man brukar ibland säga att den ryska flottan grundades av Peter den Store. Kanske är det
så, men det blev aldrig någon egentlig sjömakt att tala om förrän 200 år senare då Sergej
G Gorsjkov tog rodret.
Genom att bygga upp en av världens största och modernaste flottor med havsforsknings-, fiske-, handels- och örlogsfartyg spridda över hela världen har Sovjetamiralen Gorsjkov skapat historia. Från att ha varit ett inland på den eurasiska kontimenten med fiender
runt sina gränser har Sovjetunionen blivit världens näst största sjömak t. Sovjetflottans fodelse och uppbyggnad har gett Sovjetunionen helt andra politiska möjligheter än man tidigare haft, med bara markstridskrafter och massforstörelsevapen som stöd.
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Marinlitteraturföreninge n, som bildades 19
nov 1902, har till ändamål att genom
utgivande av skrifter, främst i till sjö- och
kustförsvaret hörande ämnen, bidra till
en god sjömilitär litteraturs uppkomst och
spridning . Föreliggande bok utgör
årsbok för 1977. Under åren har sammanlagt 63 böcker och skrifter givits ut.

Flottamiralen m m S. G. Gorsjkov
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SERGEJ GORSJKOV
Redan 1941 tjänade Gorsjkov under den sovjetiska örlogsflaggan. Han har seuan dess
överlevt en lång rad inrikespolitiska strider, krig och ideologiska omvälvningar, men hela
tiden varit fast besluten att bygga upp en flotta- starkare än någon annan. Han har lyckats och därmed kanske fårändrat sitt lands framtida öde mer än någon annan man.
Sedan mer än 20 år är Gorsjkov nu chef får Sovjets flotta. Han är dessutom ställforeträdande forsvarsminister och medlem av kommunistiska partiets centralkommitte.
Under åren 1972-73 publicerade han en serie uppmärksammade artiklar i Morskoj
sbornik ("flottrevyn") med titeln "Flottor i krig och fred". Huvudtemat var:
e att man inte kan överskatta havets betydelse for mänskligheten. Havsforskning, havsteknik samt fiske-, handels- och örlogsflottorna måste därfår främjas
e att alla världshistoriens stormakter har varit sjömakter. Ryssland har i historien lidit
nederlag därfår att man saknat en stark flotta och
e att en stark flotta har unika möjligheter att komplettera utrikespolitik och diplomati i
fred och denna betydelse kommer alltmer att öka.
Gorsjkov anser att Sovjetunionen med världens längsta kust - dubbelt s~ lång son:
USA:s - i historien har forsummat flottan . Man har därfor förlorat krig och misslyckats 1
den fredstida politiken.
Sovjet skulle inte heller ha kunnat bli en stormakt utan sin nuvarande flotta. Han anser
också att marinen är den enda vapengren, som kan trygga sitt lands intressen i andra delar av världen.

FLOTIAN GER FRAMTIDSMÖJLIGHETER
Nya möjligheter till fårsvar av hemlandet och till expansion i andra världsdelar har nu
öppnat sig. Dessa möjligheter och deras inverkan på Sovjetunionens framtid är temat i
amiralen Sergej Gorsjkovs mest betydelsefulla verk som utkom i Sovjetunionen 19 76. Boken omspänner sjökrigshistorien, fiskeflottans, handelsflottans och örlogsflottans utveckling samt deras betydelse får Sovjet i dag och i framtiden . Det är säkert inte fel att beteckna den som Gorsjkovs testamente till det sovjetiska folket. Gorsjkov vill visa att en fortsatt spridning av marxismens budskap kräver en stark sovjetisk sjömakt H~? vill vis.a att
omständigheterna ändrats så radikalt att det är nödvändigt att ha en stark SJomakt for att
Sovjetunionen skall kunna ta steget in i framtiden. Den röda flottan bör därfor ges en mera framträdande roll i den politiska beslutsprocessen, större del av statsbudgeten och ökade strategiska uppgifter. Detta är nära nog ett slag i ansiktet på Sovjets hittills mest framstående efterkrigsstrateg Marskalk Sokolovsky, som ville ge framtidens röda flotta en
mindre roll än röda armen.
Gorsjkov menar att sjömakten inte i forsta hand är till for att bekämpa fienden till sjöss,
utan for att ge staten möjligheter att utnyttja alla delar av världshaven med såväl dess olja,
mineraler och fisk som dess sjöfartsvägar. Sammanfattningsvis säger Gorsjkov att en
stormakts flotta är det lim som håller samman nationen.
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ATT SPRIDA BUDSKAPET
I västvärlden är vi vana vid att kunna diskutera strategiska doktriner och militärpolitik
fritt i tidningar, radio och TV. I Sovjetunionen är det annorlunda. Där måste man fårst
forankra sina teorier i den marxistisk-leninistiska litteraturen. Ju fastare forankrad man är
i marxismen, dess historia och dess vedertagna doktriner, desto lättare är det att få stöd
for argumenten. Ju mera vågade nymodigheter man lanserar, desto fastare måste de därfor vara fårankrade.
Det är naturligt att Gorsjkov inte får mycket hjälp av vare sig marxismen eller historien ·
när han vill ge Sovjetflottan en fastare forankring hos folket. Den röda flottans historia är i
stort sett en lång foljd av nederlag. Inte ens den mest trogne och hängivne historiker kan
finna ryska motsvarigheter till Nelson, Nimitz och Cunningham eller Trafalgar, Corallhavet och Jutland. Ironiskt nog är det väl så att historikern Gorsjkov måste söka exempel i
den tidsperiod då han själv lett flottan får att finna annat än motgångar.
Härtill kommer att Marx, Engels och Lenin hade en fast forankring i den röda armen, och
det var en nödvändighet får att genomfora revolutionen. Det var ju då en fråga om att ta
och hålla mark, något som flottan inte kunde, även om myterier ombord på flottans fartyg hade viss betydelse i början av revolutionen.
Varfor har Gorsjkov då ansett det nödvändigt att ge ut en bok? Sannolikt har han den
högsta ledningens stöd, man har antagligen ansett det nödvändigt att ge flottan en fast forankring i ideologin, och då är en bok den enda möjligheten. På så vis kan dagens sjömakt
forankras i historien och ges möjlighet att fortsätta sin expansion.
Lenin hade inte råd att bygga en flotta och kanske var behovet inte så stort. Stalin ville ha
stora fartyg därfår att engelsmännen hade det och Krustjev ansåg att Sverdlovkryssarna
var bekväma och bra får att transportera äldre sovjetiska ledare över havet. Gorsjkov har
nu visat att forutsättningarna är ändrade. Fienden finns inte längre längs de eurasiska
landgränserna utan på andra sidan haven. Betydelsen av havet får transporter, proteinfårsärjning och militära operationer har ökat enormt. Ingen nation kan överleva som stormakt utan en stark flotta. Det är som om Gorsjkov ville säga till armegeneralerna att även
om röda armen fårr i historien var en nödvändighet, så är det i dag flottan som skall skydda fäderneslandet mot den typ av nya hot, som vare sig Karl XII, Napoleon eller Hitler
kunde åstadkomma.
Boken Statens Sjömakt ger oss en inblick i sovjetiska beslutsprocesser. Den ger en nära
inblick i sovjetisk marin strategi och fokuserar därmed de problem som västvärldens marinchefer i en nära framtid måste lösa får att inte komma i underläge. Boken har getts ut i
inte mindre än 60000 exemplar i Sovjet och distribuerats i många hundra exemplar i västvärlden. Det är ingen tvekan om att Sovjetledarna vill att Gorsjkovs budskap skall nå ut,
såväl inom som utom Sovjet, och bli fårstått Statens sjömakt har fått en ny roll och den
starka sovjetiska marina expansionen kan fortsätta obehindrat.
Gorsjkovs testamente har översatts till svenska - som forsta främmande språk - och
givits ut av Marinlitteraturforeningen (MHS, JOO 45 STOCKHOLM). Detta har möjliggjorts tack vare välvilligt och generöst stöd från Sven och Dagmar Salens stiftelse. Boken
är utan tvekan unik bok och kommer med säkerhet att bli en av sjöstrategins klassiker.
Gorsjkovs testamente kommer att få inflytande på stormaktspolitiken mycket lång tid
framöver. Om inte annat så är den i alla fall ett stycke fascinerande sjökrigshistoria.
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I sitt förord till boken säger Flottamiralen Sergej Gorsjkov att sjömakten, som består av
medel att utnyttja världshaven och havets resurser samt medlen att försvara statens intressen på havet, är avgörande för det ena eller det andra landets förmåga att utnyttja
oceanernas möjligheter. De enskilda komponenternas betydelse kan variera men örlogsflottans dominerande roll kommer alltid att bestå.
Det vore önskvärt att våra möjligheter att utnyttja haven rönte samma förståelse i Sverige. Kanske kan boken Statens Sjömakt bidra till att öppna ögonen på dem som ännu inte
förstått att vi lever i havets århundrade.
C Holmberg

ANTINGEN- ELLER
MILITÄR INTRESSEGRUPPOLITIK - FINARE ORD FÖR
FÖRSV ARSGRENSMYGEL PÅ HÖG NIVÅ
1925 års försvarsbeslut medförde ingen bestående lösning av försvarsfrågan.
Redan 1929 tillsattes därför en ny försvarsutredning, den s k Åkermanska utredningen, ledd av generalen Åkerman. Genom samverkan mellan vänsterpartierna, kom den
Åkermanska utredningens betänkande i kläm och redan 1930. Efter regeringsskiftet tillsattes en ny försvarskommission .
Vänsterpartierna hade i fors varsfrågan fått starkt stöd av den 1927 startade tidskriften
"Ny Militär Tidskrift". Här hade en krets yngre officerare kring dåvarande majoren, sedermera överbefälhavaren Helge Jung starkt kritiserat högreregeringens försvarspolitik,
som man inte ansåg gynnade armens intressen. Detta var en väl sammanhållen intressegrupp fast besluten att befordra i forsta hand sina egna och armens men jämväl flygvapnets intressen på flottans bekostnad.
I en bok med titeln ANTINGEN - ELLER sammanfattade kretsen kring J ung sitt ideprogram: Kärnan i försvaret skulle utgöras av en kvalitativt stark arme stödd på ett starkt
flygvapen, medan flottan skulle tilldelas blygsammare, mera defensiva, uppgifter.
Hur kretsen kring Helge J ung och Ny Militär Tidskrift genom vänstersamverkan lyckades vinna tillträde tilll930 års försvarskommission och hur man där målmedvetet arbetade på att bygga ut sitt inflytande beskrivs i en nyutkommen bok av Arvid Cronenberg
med titeln "Militär Intressegruppolitik".
Detta är den första boken i en ny serie kallad MILITÅRHISTORISKA STUDIER
som utges av Militärhögskolans Militärhistoriska avdelning.
Arvid Cronenberg har skrivit en initierad avhandling om "kretsen kring Ny Militär Tidskrift och dess väg till inflytande i 1930 års f örsvarskommission ". Boken kan varmt rekommenderas till envar som är intresserad av forsvarsfrågan såväl idag som för 50 år sedan.
Cronenberg redovisar på ett skrämmande nyktert och sakligt sätt hur ensidigt försvarsgrenstänkandet kunde få inflytande på forsvarsplaneringen, genom att kretsen kring
Jung var en väl sammanhållen intressegrupp med ett väl genomtänkt handlingsprogram.
Man kan väl glädja sig åt att detta hände för cirka 50 år sedan och att det inte kan gå så
till idag?

HAKE
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ALLT OM TYSKA HJÄLPKRYSSARE
Hjälpkryssare - vad är det egentligen?
Den som minns våra egna under andra
världskriget, kommer att tänka på Ragne
och Regin, Waria och W arun, for att bara
nämna fyra Svea-båtar bland de nio hjälpkryssare, som enligt planerna skulle utrustas. Utmärkta "Mädchen ftir alles", alla
med kapacitet att lägga ut minor.
Men utländska hjälpkryssare - vad var
det för fartyg och vad var de avsedda för?
Engelsmännen hade under VK l åtskilliga stora atlantångare i tjänst under
beteckningen "Arrned Merchant Cruisers". De drog det kanske tyngsta lasset i
blockadlinjen Orkney - Island - Grönland. Och från VK 2 minns man den hjältemodiga insatsen av AMC Jervis Bay, enda "artillerifartyg" till skydd for konvoj
HK-84, när tyska Admiral Scheer anföll
5/ 11 1940. Och redan från rysk-japanska
kriget 1904-1905 är åtskilliga hjälpkryssare kända, bl a fartyg ur den ryska "frivilliga flottan".
Tyskarnas "Hilfskreuzer" var avsedda för
rent offensiva operationer, kriget mot fiendens sjötrafik. Under båda världskrigen
uppträdde de på Atlanten och i Indiska
oceanen, ja även i Stilla havet. De var väl
utrustade, förde under VK 2 alltid 15 cm
kanoner (från avrustade slagskepp av den i
seklets början byggda Deutschland-klassen), de flesta hade också torpedtuber, åtskilliga medförde flygplan och några hade
t o m små specialbyggda mtb ombord.
Det har kommit ut ett otal skildringar av
de tyska hjälpkryssarnas härjningar på
världshaven. Fartygschefer och officerare

har skrivit memoarer, marina författare
och journalister har åstadkommit romaner
och reportage. Ibland har det varit svårt att
skilja mellan å ena sidan fakta och å andra
sidan de romantiserande "kring-detaljer",
som gjort åtskilliga av dessa böcker till
bestsellers.
Nu föreligger ett tyskt arbete, som ger
den sjökrigshistoriskt intresserade både
kalla fakta i mängd och därutöver ett unikt
bildmaterial om två världskrigs tyska hjälpkryssare. Paul Schmalenbach fascinerades
redan i sin barndom under VK l av detta
sjökrigshistoriska specialområde, blev sjöofficer, men var inte själv kommenderad på
någon "Hilfskreuzer" under VK 2. På uppdrag av det krigshistoriskt välkända Verlag Gerhard Stalling har han sedan 1975
kompletterat tidigare kunskaper med arkivstudier och letat fram förut aldrig publicerade bilder. Resultatet, "Die deutschen
Hilfskreuzer 1895-1945", är ett intressant
verk, visserligen bara drygt 140 A4-sidor
på exklusivt konsttryckspapper - men vad
allt rymmer de inte!
Långt ifrån alla de fartyg, som var uttagna, blev utrustade. Men femton under
VK l och elva under VK 2 har här fått sin
historik - ibland något förvirrande, eftersom texten spaltats upp under sakrubriker
och inte fartyg för fartyg. Detta ovanliga
grepp på ämnet gör emellertid boken till något annat och mer än de hittillsvarande, oftast personligt fårgade berättelserna om enstaka fartygs äventyr på oceanerna. Men
också skildringar av speciellt intressanta
episoder finns nyktert och lapidariskt med.

Ovanstående artikel presenteras i två spalter. Avsikten härmed är att undersöka om en
sådan uppläggning av textsidorna underlättar läsandet. Tidskriftens läsare är välkomna med sina kommentarer härom till redaktionen.
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Som exempel kan nämnas hur Kormoran
den 9 nov 1941 med två torpeder träffade
den australiska kryssagen Sydney, som
gick till botten med hela sin besättning. Och
Kormoran, manöveroduglig efter striden,
fick sänkas dagen därpå med de 80 ombord, som stupat.
Tabeller redovisar med tysk grundlighet
fartygschefers namn och antecedentia, besättningarnas storlek och sammansättning, alla de utrustade hjälpkryssarnas civila namn, rederi, sjösättningsår, byggnadsplats, ombyggnad fOr sitt nya värv,
BRT, dimensioner, hkr, fart osv. Tablåer
visar aktionsradier, Kartor visar " utdelningen" i sänkt tonnage inom olika havsområden och en av bilagorna har en noggrann specifikation häröver. Under VK l
sänktes exakt 100 fartyg om 640.000 BRT,

medan tre sändes hem som priser och två
frigavs för transport av bärgade besättningar. Under VK 2 sänktes 102 fartyg om
640.000 BRT, medan inte mindre än 27 på
133.000 BRT kunde sändas hem som priser.
En tabell redovisar vad som sänktes i de
mineringar, hjälpkryssarna lade ut. Medan
resultatet under VK 2 endast var sex far tyg, gav fyra mineringar under VK l tjugotalet sänkta fartyg, av vilka två var slagskepp: Audacious 1914 i Irländska sjön, en
förlust som Amiralitetet lyckades hemlighålla, och King Edward VII 1916 utanför
Skottland.
Allt som allt ett sjökrigshistoriskt arbete
av hög klass och med delvis unika illustrationer.
K-E Westerlund

Marinkalendern 1977-78
UTKOMMER DEN 25 NOV. 1977
PRIS kr 50 :- (medl. kr 45:-)
Inköpes eller rekvireras från
Föreningen

SVERIGES FLOTIA
Birger Jarlsgatan 18

114 34 Stockholm
Telefon 08/ 11 26 42
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TREDJE RIKETS SJÖKRIG I BILDER

Under fOrsta världskriget var det i princip fOrbjudet att fotografera eller ens medföra kamera på de tyska örlogsfartygen. Några få officiella fotografier förek ommer väl, men från
t ex Nordsjöslaget 1916 har vi från tysk sida bara konstnärers "bataljm ålningar" som illustrationer och bilder från hemkomsten. Bland dessa minns man särskilt foton av slagkryssarna Seydlitz och Derj]linger, i det närmaste skjutna sönder och samman men likväl i hamn.
Det andra världskriget till sjöss bild- och filmdokumenterades desto flitigare. "PK-Aufnahme" stod det på den flod av bilder, som bl a sköljde över svenska journalisters skrivbord. PK stod för Propagande-Kompanie , den väldiga tyska reportageapparat, som motsvarade vår egen krigsorganisations fåtaliga "frontreportagepatruller" med vpl stabsredaktörer och stabsfotografer.
Alltjämt i tysk ägo eller i de f d fiendernas, numera allierades, arkiv bör finnas en omfattande samling negativ. Ett bevis så gott som något är ett nyutkommet bildverk av Cajus
Bekker på Gerhard Stalling Verlag. Det är ett utomordentligt bilddokument, som på inte
fullt 200 A4-sidor i fOrstklassigt tryck presenterar både kända och hittills okända bilder
från sjökriget 1939-45. "Das grosse Bilderbuch der deutschen Kriegsmarine" heter arbetet. Redan titeln har egentligen sin en smula egenartade historia. I tysk vokabulär betyder
Kriegsmarine inte örlogsflottan som sådan - ordet betyder Tredje rikets flotta. Fram
t c m 1918 hette den Kaiserliche Marine. Sedan kom Reichsmarine, därpå alltså Kriegsmarine och numera Bundesmarine. Därför är det för ett tyskt öra något tvetydigt, när det
svenska ordet försvarsmakten översätts med Die Wehrmacht- för en tysk är det Hitlertidens krigsmakt.
Det är en tidvis fascinerande upplevelse att i bildform återkalla åtskilliga av de dramatiska sjökrigshändelserna under VK 2. Admiral Graf Spee sjunker i La Platas mynning,
de sista jagarna kantrar i fjordarna kring Narvik , Liitzow på varv med hela akterskeppet
knäckt efter minträff, de tydligt skeptiska officerarna från både flottan och armen, som betraktar en samling kanalpråmar i en hamn vid Rhen - "överskeppningen" till Storbritannien sommaren 1940 förbereddes ju enligt operationsplan Seelöwe men blev aldrig av.
Rubriken "Der Seelöwe springt nicht" s äger ju lapidariskt vad planeringen slutade i.
De stora "slagskeppshändelserna " är välillustrerade. Först Bismarck genom bilder, tagna från Prinz Eugen, bl a i Korsfjord och i Danmarksundet Skisser av de två fartygen visar inte minst den avsedda silhuettlikheten dem emellan. Så Scharnhorsts undergång utanför Nordkap Annandag jul 1943. Och till sist förfOljandet och det slutliga nedkämpandet
av Tirpitz: svårt skadad av dvärgubåtarnas sugminor, fem anfall av hangarfartygsflyg april - augusti 1944, träff av "kvartersbomb" 15/ 9 och dödsstöten 12/ 11 , då hon kantrade
med 902 man kvar i vraket.
Men också framgångsrika operationer visas i utmärkta bilddokument. Gneisenaus,
Scharnhorsts och Prinz Eugens genombrytning genom Engelska kanalen i februari 1942
visas i intressanta illustrationer- även från tiden dessförinnan under väldiga maskeringsnät i Brest.
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"Ishavshelvetet", dvs operationerna mot Murmansk-konvojerna, har åtskilligt av dramatik. Överisade jagare kan vi ju själva då och då fotografera, gudskelov däremot inte sådan dramatik, som bärgandet av den sjunkande Hermann Schoemanns besättning mitt
under strid.
Ubåtskriget fyller givetvis många bildsidor : det fOrsta årets framgångsrika överraskning, Dönitz' "Paukenschlag" utanfOr amerikanska ostkusten under fårsta halvåret 1942,
Medelhavet med sänkande av hangarfartygen Ark Royal och Eagle samt operationerna i
Indiska oceanen med replipunkter i de allierade j apanernas erövrade baser i Bortre Indien
och Indonesien.
Ä ven de små arbetshästarnas vardag har fått sitt minnesmärke - slitet på minsvepare
och "Vorpostenboote" . Och som avslutning det sista krigsårets desperata vapen, dvärgubåtar, sprängbåtar och enmanstorpeder.
Allt som allt ett mycket intressant bilddokument
K -E Westerlund

En~~~~r
har alltid kriivt
avancerade system!

Carl E. Lindwall
Skyttevägen 2 . 371 00 KARLSKRONA

ENTREPRENÖRFIRMA FÖR
VÄG- och VATTENBYGGNADER
Telefon 0455/ 195 20

I dag ställs mycket avance rade krav på
människans redskap för hante rin g av en
komplicerad verkl ighet. Saa b.Scanias
dynamiska kunnande och te kn iska sys tem
arbetar för tra nspor t av och omsorg om
människor, ma tenat och information.
På marken, i Juften, med elden och i vattnet!

SA-AB·SCANIA
Saab·Scania AB, 581 88 Linköping
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Allmänna Bevaknings AktiebolagP-t
-

STATENS BEVAKNINGSFÖRETAG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevakningsorganisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav.
Därför att:
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen.
Personval och utbildning har gjorts med största omsorg.
Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillko r och
ändamålsenlig utrustning.

ABAB -

.5" 1/1/E" D I .5"H
ELEF<T AOLI,.._ ,F<

RB

Box 566
191 05 SOLlENTUNA
Tel.967660

Ensamrätten för Microwave Associates lnc.
USA och Micr.o wave Associates Ltd. England
och Unitrode Corp. USA

Allmänna Bevaknings AB

Statens Bevakningsfö retag

ERNST NYMANS HERREKI PERING

Sibyllegatan 17

ABAB

Fack, 102 40 Stockholm 5

Etablerad 1 890

Tel. 08/23 73 20

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan

BURTONS
Rörställningat
i särklass
Rör och kopplingar för
byggnadsställningar, hyllinredningar, skjulkonstruktioner m. m.

BYGGMÄ STARNE S::!MATER IAL AB
Framnäsbacken 5, Box l 065, 171 22 SOLNA l,

Tel. 08/82 03 90.

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

STÅLGROSSISTEN!

FORSÄLJNING och SERVICE
SPERRY MARINE
SYSTEMS
CHADBURN
WYNSTRUMENTS
KROHN & SON A/S
LIMPET MARINE
BOARD

Nautiska Instrument
Maskintelegrafer
Vindrutetorkare
Magnetkompasser
Obrännbar skiva för skott
och tak.
Lager i Göteborg av
tjocklekarna 12 och 22 mm.

BRÖDERNA EDSTRAND
MALMÖ

STOCKHOLM

GÖTE BO RG

JÖNKÖPING NORRKÖPING SKELLEFTE A

040/93 41 00

08/2388ij()

031/52 06 60

03G.';6529D

0 11,11 8~00

0910/770 60

C A CLASE AB
Ruskvädersgatan 8

V än d plats i hamn en

Bogse rbåtar 270.
665 och 1260 hk
17 kranar 2,5-18 ton

Sjöfart hela året

Fartygstelefoner

Ro-Ro-Term in al

Postadress: FACK 401 1O GÖTEBORG
Tel. 031/540150 telex 20696
Service efter kontorstid 031/54 O 1 53

HALtv1STADS HAMN
Te l. 035/11 80 30 växel

Kylinstallationer
L u /tkonditionering

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

n 1tu

FRIEDRICHSHAFEN

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION
M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ
Kompakta motorer- kompletta aggregat
400-6000 hk 300-4400 kW

~-1876·1976

Orlogsfartyg , ubåtar, patrullbåtar , tull- och
räddningskr yssare, fiskefartyg, bärplansbåt ar
och lustyachter liksom många andra sorters
fartyg världen över utrustas med MTU-motore r

upplag~

fartyg ....

t

och aggregat.
.i.

Med kunskap och progressivite t koncentrerar
sig MTU på optimal effekt inom minsta volym
och lägsta vikt
Ring gärna och rekvire ra rikt illustrerade
prospekt.
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.. ytterligare ett exempel ~ ·
på hur Muriters-' avtuktare "'•'"--• ··
skyddar viktig materiel !hot
korrosion och fuktskador
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1\+IAR Xilf-D: I ESE L
MUNTERS' TORKAR AB
INCENTIVE GRUPPEN
Fack, S 191 20 Sollentuna 1, Sweden
Tel 08/96 01 40

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

Den svenska marinens uppgift under
krigstid är att tillsammans med andr a
vapengrenar hindra angripare från att
genom invasion över havet skaffa sig

!otra:.ste på svenskt territorium.
Flot4n måste därvid kunna verka så
lingt ut som möjligt från våra kuster.
Under fredstid och vid neutralitetstUistAnd när krig pågår i vårt lands när·
het mAste flottan kunna hävda vårt
oberoende genom att avvisa utländska

styrkor, som opererar inom vArt territorialvatten. För sådana uppgifter krävs
effektiv och tlllförlitlig materiel, som
Cungl!rar säkert även under svåra miljöförhållanden till sjöss.
Philips Elektronikindustrier AB har
under många h levererat eldledningsoch kommunikationsutrustningar till
svenska marinen. Dessa utrustningar
har efter omsorgsfull utprovmng och
under längre tids användmng visat sig

~ Philips Elektronikindustrier AB

,..._

....,._

kunna uppfylla mycket högt ställda
krav och därigenom bidra t ill vår natio·
nella säkerhet.

Philips Elektronikindustrier AB
fo"'örsvarselektronik
Fack
175 20 JI\RFI\LLA l
Tel. 0758/100 00
Telex 115 05 peab s

PHILIPS

