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KUNGL 
ORLOGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 2/1970 

Ordinarie sammanträde på K ung! S jökrigsskolan, N äsby, 
den 12 februari 1970 . 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Sammanträdet hölls i närvaro av 12 hedersledamöter, 56 ordi
narie och korresponderande ledamöter samt 13 inbjudna gäster med 
representanter för riksdagen, statsförvaltningen, pressen och krigs
makten. 

2. H edersledamoten T orsten Rapp talade över ämnet "OB och 
marinen under 60-talet". 

Stockholm den 29 maj 1970. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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KUNGl 
ORlOGSMANNASÄllSKAPET 

fvfeddelande 
Nr 3/1970 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 10 mars 1970. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Utsågs ledamoten T ro el! som föredragande i vetenskapsgrenen 
"Un.d~rhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med naval
medJcm" för år 1971. 

~ l Utsågs ledam_?ten Högelin att i stället för ledamoten Jedeur-
. a m.gren vara fore~ragande i vetenskapsgrenen "Handvapen ar

t!llen- och robottekmk. Torpedteknik. Minteknik" för år 1970: Le
damoten Jedeur-Palmgrens uppdrag flyttades till år 1971. 

3. Orienterade ordföranden om arbetsla"get · f". S"ll k o . · b'l .. . m or a s apets 200-
arSJU I eum betraffande mmnesskrift och tänkta a 
övrigt. rrangemang 

4. Talade ledamoten ULlman över a"mn·et "U d hol l 
l b n er a - ett gam-

ma t egrepp med ny innebörd". 

In~edare.~s föredrag kommenterades av ledamoten Rahmber 
f~fsmgenJor. Nordenhem, ledamoten Th Lundberg (föredrogs a~ 
e amoten Lmdström) samt av ledamoten ]edeur-Palmgren. 

Stockholm den 29 maj 1970. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 
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E BliDBERG Radarnavigering 

Konteramiral EINAR BLIDBERG, v ilken som chef 

för kustflottan som bekant drev fram radarnavige
ringen inom örlogsflottan från ett skäligen primitivt 

stadium till nuvarande navigeringsmetode1·, beskrive r 
och exemplifierar här sin navigeringsmetod. l det föl

jande studeras tre verkliga grundstötningä r för att 

belysa radarnivigeringens utförande och ge en upp

fattning om uppnåelig precision. 

l en kommande artikel kommer författaren att visa 

hur metoden tillämpas vid angöring i kombination 
med hyperbelnavigering och hur plotting tillgår för 

att undvika ombordläggning under gång till sjöss och 
i skärg!årdsledcr. 

~---------------------------------------/ 

Under Andra världskrigets dagar fick VI 1 vår örlogsflotta spo
radiska erfarenheter av radar. Främst kom radar till användning 
för eldledning och spaning men efter kriget även för navigering. 
Därmed hade vi fått ett hjälpmedel av genomgripande art för att 
kunna föra fram fartyg i ofria och obelysta farvatten trots tjocka 
och mörker. Radarn visade sig också vara ett bra hjälpmedel för 
att öka säkerheten vid navigering i besvärliga, ofria farvatten under 
fullgod sikt, enär radarn ofta är överlägsen andra navigatoriska 
hjälpmedel. 

Man kan konstatera, att på fartyg som utrustats med radar, man 
icke alltid är särskilt angelägen att lära sig utnyttja den på mest 
ändamålsenliga sätt. E j heller blir den använd vid alla de tillfällen, 
då så skulle vara lämpligt. Vidare finner man mången gång, att 
ytterligare uppmärksamhet behöver ägnas åt radarns kombinerande 
med andra hjälpmedel, som i vissa avseenden har bättre precision 
och samtidigt kan vara en kontroll på radarnavigeringen. Man får 
heller icke glömma, att radarn kan falla ur och att då andra hjälp
medel måste kunna ta över utan avbräck. De många och ofta onö
diga grundstätningar och kollisioner, som statistiken uppvisar, är ett 
bevis för att mycket återstår att göra inom navigeringskonsten, som 
förblir en av grunderna för både sjökrig och sjöfart. 
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Sättet att använda radar vid navigering inom örlogsflottan har 

varierat. Ännu i början av 50-talet hade man ingen fastställd me

tod. Man ställde in en radarbild av sådant omfång, att den återgav 

ett lämpligt antal ekon och försökte sedan identifiera ekona. Vid 

angöring mätte man bäring och avstånd till identifierat föremål 

och lade ut läget i kortet. Vid gång inomskärs styrde man fartyget 

med ledning av radarskärmens utseende och sin minnesbild angåen

de ledens dragning. Sjökortet utnyttjades, men det var ibland be

svärligt att finna överensstämmelse mellan radarbild och sjökort. 

Förfaringssättet ledde dock mestadels till gott resultat - i varje 

fall för de mycket erfarna, som så att säga " hade s j ö kortet i huvu

det". Detta gäller dem som trafikerar ett begränsat antal leder och 

känner till belägenhet och utsträckning för ledernas alla grund och 

landgrundningar, som ju ej synes på radarskärmen . När fartyget 

emellertid kommit på sidan av en led eller tvingats att tillfälligt 

gira till helt avvikande kurs, kan svårigheter uppstå. För de mindre 

erfarna, som ofta underskattade svårigheterna, var tillvägagångs

sättet farligt och för de oerfarna var det oanvändbart. 

Man insåg snart att sjökortet - ej enbart radarskärmen - mås

te utnyttjas och att fartygets läge måste utvisas i sjökortet. Därför 

organiserades navigerings-"team" på 2 a 3 man, som gjorde serier 

av ortsbestämningar genom successiva krysspejlingar genom bärings

bestämning på radarskärmen. Beroende på hur lägena slog i förhål

lande till den förutbestämda kurslinjen, kunde man bestämma erfor

derliga korrektioner av kursen samt ange tidpunkt för girar m m. 

Man fann emellertid att "radarskuggan" föranledde väsentliga fel i 

bäringarna, varför man övergick till att göra ortsbestämningar ge

nom att mäta två avstånd på radarskärmen. Precisionen blev något 

bättre men ortsbestämningen tog ofta längre tid. 

Sommaren 1963 började man i örlogsflottan använda en s k na

vigeringsskiva av enkel konstruktion. Den utgöres av en fyrkantig 

skiva av genomskinligt material. Den är försedd med stävmarke

ring och avståndsringar, som i sjökortets skala återger radarskär

mens ringar. Genom att jämka skivans läge i sjökortet så att radar

skärmens och sjökortets bild överensstämmer, erhålles fartygets läge i 

skivans centrum. Fartygets läge kan kontinuerligt följas och radar

skärmens ekon identifieras. Metoden kräver endast en man, som -

när han uppnått vana - kan medhinna att ge orienteringar, order 

till roder och maskin m m, om så erfordras . 
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För att belysa radarnavigeringens utförande och få en uppfatt

ning om uppn åelig precision har i det följande studerats tre grund

störningar med fartyg ur handelsflottan. Att inget exempel valts från 

örlogsfartygs grundstötning beror på att de grundstötningar, som 

kunde vara av intresse att studera, ägt rum i hemliga militärleder. 

I framställningen visas, hur radarbilderna sannolikt sett ut i ak

tuella och vissa tänkta situationer. Bilderna är inga fotografier utan 

är ritade, varvid land-ekona å tergivits efter studium av ekonas ut

seende på radarskärmen under verkliga förhållanden. - Radarbil

den s ringavstånd och omfång i nautiska mil återges på varje bild 

och har för enkelhetens skull utsatts i närheten av stävmarkeringen. 

- Bilder av sjökort och navigeringsskiva har endast kunnat återges 

i svart-vitt. För att öka tydligheten bar istället för sjökon an

vänts schematiska skisser. Tydligheten är trots detta oftast sämre 

än vid användande av sjökort med lämpligt valda färger. sjökorts

skissens skala är angiven i bilderna, som återges i naturlig skala -

eller något förminskade. 

De tre grundstötningarna, som i det följande diskuteras, bar in

träffat i verkligheten. Ovidkommande detaljer av annan än nautisk 

karaktär bar ej medtagits. Vissa aldrig riktigt klarlagda förhållan

den har återgivits som faktiska. Studierna kan därför ej ges juri

disk innebörd eller utnyttjas för att dra några slutsatser av juridisk 

art. De är enbart avsedda för att belysa de nautiska förhållandena. 

Följande förkortningar har använts: 

M = mile (eng uttal) = nautisk mil eller distansminut. 

dM = deci-mile = tiondels mile; dM är oftast den lämpligaste 

längdenheten vid radarnavigering och måste ha en kortfattad be

nammng. 
Fyrkaraktär anges med gängse benämning och förkortning, före

gången av siffra angivande antalet ljussken i perioden - om det 

är fler än ett - och efterföljd av siffra, som anger periodens längd 

i sek. Ex.: 2Bx6 = tv å blixtsken var 6:e sek eller K4 = ett klipp

sken var 4:e sek. I texten kan en fyr anges med sitt namn eller den 

i sjökortsskissen angivna karaktären. 

En fyrs sektorgräns anges med en pil riktad från fyren. På den 

sida, där fyren visar färgat sken (r = rött eller g = grönt) utsättes fyr

karaktär och färg. Ex.: Sx.r. eller 2B8.g. I sektorn på pilens andra 

sida visar fyren vitt sken, om ej annat anges. 
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GRUNDSTOTNINGEN VID PIL THOLMSKNALL 
Händelsefö rloppet i sammandrag 

Fig. l. 

Ett fartyg var den 14 november på väg över Jun gfrufjärden i 
avsikt att gå Dalarö-leden sydvart. 

Under kvä llen var sikten klar och temperaturen ett pae grader 
under noll. Vinden var svag från NW. N ågra daga r tidigare had 
ett oväder passera t, medförande fa llande vattenstånd, som erfaren
hetsmässigt föranledde ström sy dvart. Manöverbryggan var "gla
sad", men inga svårigheter före låg vid optiska iakttagelser, varken 
i fr åga om fyrar eller Nålsögats belysta tavla om SB. 

Fartyaet hade passerat Fjärdhällan och satt kurs 252 . Rorsm an 
var tills~a d att hålla kursen enliat kompassen och hade alltså ej fåt t t> t> 
något förmärke. Kursen skulle bära mot Hummelkläpp, B8. Far-
ten var 18 knop. Vid Dalarö skulle fartyget byta lots. 

Kl 1906 identifierades på radarskärmen Edesöns N -udde, som 
mättes i bärin g 288 och avstånd 1,25 M. Ortsbestämningen bör ha 
visat att fartyget möjligen låg något BB om kurslinjen, vilket dock ej 
föranledde någon åtgärd. 

Kl 19071/2 sa.ttes halv fart; man avsåg att successivt minska fa r-
ten före lotsbytet. 
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Fig. 2. 

Kl 1908 noterades att Piltholmsknall fortfarande var v t t; den 
skulle ha visat grönt, om man legat på kurslinjen. 

__ Kl ~ 90?1(2 sa:tes ~akta fart . Man tyckte, att fartyget kommit 
nara stktlmJen ttll Pdtholmsknall, men vidtog ingen åtgärd, efter
som farvattn et vtd fyren var djupt. 

.. Kl 191.0 iakttogs, att Piltholmsknall slutligen blev grön . Strax 
darefter Iakttogs, att Hummelkläpp blev röd. Farten var 12 knop 
och stopp beordrades. 

Kl 1911 ändrades kursen 3 ° SB hän till 255; man vågade ej göra 
större kursändring för att ej komma upp bland grynnorna på far
ledens andra sida. 

Kl 1913 iakttogs att konpricken, som man skall passera om BB, 
i stället låg om SB, där den upplystes av skenet från eget fartyg. 
Samtidigt såg man, att Piltholmsknall låg mycket nära för ut om 
BB. 

Kl 1914 var farten 6 knop och fartyget gick på grund. Minsta 
lodat djup om BB var 5,0 m men om SB mer än 20 m. Farty<>ets 
största djupgående var 5,5 m. Fartyget hade så när klarat stg.t> 
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Sannolik anledning till grundstötningen 
och uteblivna eller otillräckliga motåtgärder 

Fartygets väg kan i detta fall återges med stor noggrannhet, 
eftersom dess slutpunkt är exakt känd och dess kurs var rak med 
undantag för den svaga giren på slutet. Vägen bestäms i sidled .. ge
nom att tidpunkten angetts, när Piltholmsknall och Hummelklapp 
växlade färg. Vägen i längdled bestäms genom att distans per minut 
kan noga beräknas, se fig. l, eftersom orderna till maskin ~r ~uto
matiskt registrerade och man vet hur snabbt farten ned~ar ef.ter 
beordrad fartminskning. Ortsbestämningen kl 1906 kan eJ ge ltka 
god noggrannhet. 

D e navigatoriska omständigheterna bör ha föranlett fartyget att 
på huvudkurs 252 hålla Hummelkläpp vit. När fartyget låg rätt 
i leden, skulle fyren siktas ungefär mitt emellan Piltholmsknall och 
den c:a 300m NW därom belägna klabben Nålsögats belysta tavla· 
Under annalkandet - på c:a l ,5 M - kunde man förvänta. att 
Piltholmsknall skulle gå över från vitt till grönt sken. - Navtge
ringen kunde på så sätt ha blivit enkel och säker. 

Man finner, att fartyget kl 1906 sannolikt låg på kurslin j en och 
styrde rätt kurs. Strömsättningen behöver endast ha va~it 1 ~O m, 
d v s halva gattets bredd under tiden 1906-1914 (8 mm) for att 
fartyget skulle sättas av strömmen åt sidan på sätt som sk.e~de. 
Detta ger en strömstyrka om 0,6 knop vinkelrätt mot. kurs.ltnJ~n, 
vilket ingalunda är osannolikt. Strömsättningen torde eJ vant sar
skilt kraftig under den senare delen av vägen, eftersom u~läckande 
olja påföljande morgon låg kvar runt fartyget. Anlednmgen ti11 
grundstötningen synes därför vara en icke tillräckligt observerad 
strömsättning, som sannolikt varit störst ute på fjärden. 

Såsom framgår av fig. l, hade fartyget kl 1910 kommit så långt 
BB om kurslinjen, att Hummelkläpp gick över från vitt t.ill rött 
sken. Detta noterades också och föranledde en mindre SB-gtr. Den 
kanske kunde ha varit tillräcklig, om man fått tillfälle att fort
sätta på den nya kursen under längre tid, d v s om man verkligen 
befunnit sig på så stort avstånd från Piltholmsknall, som man nu 
bedömde att man gjorde. 

En säkra,re uppfattning om fartygets läge och därmed krav p å 
motåtgärd skulle man ha fått, om man iakttagit att Piltholmsknall, 
som skulle siktas till vänster om Genbötesgrynnan, Sx, och Dalarö 
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fyr, 3Bx9, nu "vandrat" förbi dessa fyrar och siktades till höger om 
dem, se fig. 8 och l O. En så kraftig förskjutning kan ej ske, om icke 
avståndet till närmaste fyr är kort. - Iakttagelsen är icke till ·· 
räckligt okomplicerad för att man skall kunna påräkna att den görs 
annat än av dem som är vä l förfarna med routen eller som har till
fälle att kontinuerligt följa fartygets väg i sjökortet så som fallet 
är för en radarnavigatör. Det är ju också en tillfällighet att bakom 
den aktuella fyren Piltholmsknall ligger inte mindre än fyra fyrar , 
identifierbara genom sina fyrkaraktärer, inom en sektor av endast 
12 °. 

Man tyckte att man kom ganska nära Piltholmsknall - men för st 
när det var för sent, upptäcktes att man kom alldeles för nära. 
Svå righeten att bedöma avstånd till en fyr i längdled är väl känd
Eftersom sidvinkeln till Piltholmsknall under annalkandet är myc
ket liten, fordras en riktig uppfattning både om avståndet i längd 
och sidvinkeln för att kunna avgöra, om passageavståndet blir till
räckligt. I detta fall kunde sidvinkeln ha bedömts säkrare, om jäm
förelse gjorts med sidvinkeln till Nålsögat. Dess belysta tavla gav 
dock ej lika starkt sken som PiltholmsknalL Dessutom tillkommer 
svårighet i bedömning av sidvinklarna till Nålsögat och Piltholms
knall genom att bryggan låg långt för ut och var 20 m bred, varför 
riktningen till förstäven oftast kraftigt avvek från långskeppsrikt
ningen. Härtill kom att bryggan var 13 m högre än fyren (20, resp 
7 m), som alltså siktades betydligt lägre än de bakom liggande fy
rarna, vilket förvillar bedömningen. 

Nålsögats tavla är försedd med radarreflektor, varför den liksom 
övriga för navigeringen betydelsefulla punkter var väl synlig på 
radarskärmen. Eftersom fartygets läge vid olika tillfällen kan nog
grant anges, är det även möjligt att visa, hur radarbilden vid olika 
ti llfällen i princip torde ha sett ut. Det är även möjligt att ange 
radarbildens olika utseenden, om fartyget följt kurslinjen, varige
nom jämförelser kan göras. 

Det har ovan framgått, att de olika indikationerna om att far
tyget kommit vid sidan om kurslinjen icke varit tillräckligt star
ka för att föranleda motåtgärder av lämplig storlek. Det kan vara 
av intresse att se, dels om strömsättningen skulle ha kunnat iakttas 
tydligare än nu skedde, dels om erforderlig gir kunde ha bestämts, 
om fartygets radaranläggning använts mer metodiskt. 
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S tudium av radar och sjökortsbilder 

Fig . 3 och 4. 

Bilderna ovan visar mätning av bäring med bäringsskivan och 
avstånd med den rörliga avståndsringen till Edesöns N-udde samt 
konstruktionen i sjökortet med tillhjälp av transportörer och passare 
för att få fram fartygets observerade läge. För en van navigatör 
kan proceduren beräknas ta c:a 30 sek, om förberedelser gjorts på 
lämpligt sätt. Ortsbestämningen är föga exakt, enär bäringen ej kan 
avgöras på 1 a 2 grader när och udden ej är skarpt markerad. Man 
får alltså i efterskott en ungefärlig uppgift om fartygets läge. En 
dylik uppgift är av föga värde, eftersom i detta fall erforderlig t 
underlag fanns för att sätta den rätta kursen. 

Over det aktuella området finnes endast sjökort i skala l :50 000. 
Specialen öve~ Dalarö-leden omfattar ej Nålsögat och är därför ej 
användbar vid denna studie. 
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Fig. 5 och 6. 

Om man i stället utnyttjar radarskärmens avståndsringar och an
vänder navigeringsskiva, kan man utan tidsfördröjning och kontinu
erligt följa fartygets väg i sjökortet. Läget i sidled erhålles i detta 
fall genom att iaktta klabbarna innanför andra ringen tvärs ut 
om SB. Läget i längdled erhålles genom att iaktta klabbarna för ut. 
Därefter kan alla klabbarna identifieras. Man bör i minnet in
p~änta de viktiga~te: Nålsögat, Piltholmsknall och konpricken, 
Langholmen och Piltholmen samt Hummelkläpp, B8. 

Man bör ha gjort klan för sig, hur snabbt fartygets läge för
flyttas i sjökortet. I detta fall gäller följande: Fartyget går med 
18 knop = 9m/s. Sjökortsskalan är 1 :50 000, d v s l mm motsvarar 
50 m. För fartyget tar det drygt 5 sek att gå 50 m och 10 sek för 
att gå 100 m. Om antennen roterar ett varv på 2 sek, skall naviae
ringsskivan förfaras c:a 2 mm under 5 varv på antenn-svepet. Lä~et 
kontrolleras genom en blick på radarskärmen . Man får snart in ryt
men. 
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Fig. 7 och 8. 

Bilderna 7 och 8 visar, hur radarskärmen skulle ha sett ut, om 
fartyget legat på kurslinjen och bilderna 9 och 10 hur det torde 
ha sett ut. Läget i sidled kan erhållas genom att iaktta ekona vid 
2:a rin gen tvärs ut om SB. skillnaden mellan bilderna är märkba r. 
Skarpare f ramträder dock skillnaden, om man iakttar stä vmarke
ringens läge i förhållan de till Piltholmsknall och N ålsögat utanför 
2:a ringen rätt för ut. Detta innebär alltså att man direkt kan be
stämma den viktigaste faktorn , d v s passageavståndet till Pilt
holmsknall och Nålsögat. - Sedan man väl inpräntat i minnet de 
olika ekonas ~nnebörd, erfordras icke navigeringsskivan för att se, 
om man kommer rätt. 
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Fig. 9 och 10. 

Om man emellertid fortsätter att följ a läget i kortet med navi
geringsskivan och studerar sjökortsbilden för ut, innanför och utan
för 6:e ringen, kan man först lägga märke till de fyra fyrarna Gen
böte K3, Genbötegrynnan Sx, Dalarö fyr 3Bx9 och Hummelkläpp 
B8. När fartyget ligger rätt i leden siktas fyrarna Sx och 3Bx9 till 
höger om syftlinjen till Piltholmsknall, 2Bx6, (Se fig. 8) medan de 
siktas till väns ter om densamma, när fartyget ligger så långt BB om 
leden, som fa llet nu var. (Se fig 10) Det är radarnavigarörens upp
gift att meddela detta till den som gör optiska iakttage lser och ger 
order om fartyge ts manövrerande. 
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Fig. 11 och 12 . 

Bilden visar, hur radarskärm och sjökortsbild bör ha sett ut 
kl 1911, då man beordrar en mindre SB-gir. Radarnavigatören kan 
se att avståndet till Piltholmsknall är l 1

/ 2 ringavstånd eller drygt 
3 1/2 dM. Man har slagit stopp. Farten var då 12 knop och minskar 
Med 10 knop går fartyget l dM på 360:10 = 36 sek. Tiden til' 
passage blir då 3,5 X 3,6 = 130 sek eller drygt 2 min. Det är alltså 
rätt gott om tid för undanmanövern, men för att giren skall H 
tid att verka, bör den göras snabbt, d v s med stor rorvinkeL R or
vinkeln bör minskas så snart giren kommit igång, för att det e; 
skall bli svårt att hinna stötta upp farty get. 
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Fig. 13 och 14. 

För att utröna girens lämpliga storlek, vrides radarskärmens bä
ringsskiva så att dess diameter pekar mitt i gattet mellan Pilthalms
knall och Nålsögat så som fig. 13 visar. Bäringsskalan visar, att 
girens storlek blir c:a 8° . Den nya kursen blir alltså 260. Samtidigt 
framgår av radarskärmen, att man får Långholms S del som för
märke. Navigeringsskivan bör därefter inläggas på den nya kursen 
och passageavståndet till kon pricken kontrolleras, fig. 14. 
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Fig . 15 och 16. 

Bilderna ovan visar, att fartyget är på väg m mot kurslinjen, 
som det uppnår ungefär mitt i gattet. 

sjökortsbilden visar att det är c:a 2 dM till nästa gir och att 
nästa kurs blir 245. Om farten är 6 knop förflyttar sig fartyget 
1 dM på 360.:6 = 60 sek, varför det tar 2 min, innan giren skall 
börja. - Läget skulle därmed anses vara under kontroll igen. 
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II. GRUNDSTOTNINGEN P Å HOGGARNSBANKEN 

Händelseförloppet i sammandrag 

Fig. 17 och 18. 

Ett fartyg var kvällen den 25 sept på utgående från Stockholm 
och följde leden väst St Höggarn. Svag vind. Tätt mörker och 
dis, som lo l~: alt tätnade till bankar, "pyschor". 

Kl 2150 passerades Alvviksgrunds fyr, K6, om BB. Kurs 050 
sattes och farten minskades från 16 till 14 knop. V Granhol
mens fyr, Bx3, siktades rätt för ut; den visade vitt sken. Fyren 
hade siktats under mer än 2 minuter. 

Kl 2151 passerades L Höggarns fyr, Sx, om SB. Granholmens 
fyr började bli röd, vilket dock saknade betydelse, eftersom Alv
viks grund passerats och dess fyr ej blivit grön. 

C:a kl 2152 trodde man sig sikta St Höggarn tvärs ut om SB 
och rorsman fick order att gira BB. Det avsedda färdvägen över
ensstämmer ej med lotsleden och framgår av bild ovan; man 
avsåg att fortsätta på kurs 050 c:a 2 dM längre än kortet anger, 
för att få St Höggarn som girmärke om SB och sedan bryta ut 
BB om lotsleden för att lättare komma runt i den skarpa SB-giren 
vid Granholmen· 

C:a kl 2153, då fartyget låg på kurs 025 och Granholmens fyr 
visade rött sken i SB 40, siktades St Höggarn tydligt om SB för 
om tvärs. - Man förstod, att man girat för tidigt och att man 
kanske tagit en slagskugga eller pyscha SW om ön för själva ön. 
Man satte därför halv fart och började gira SB. 

Kl 2154, då fartyget kommit till kurs 039 gick det på grund. 
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Sannolik anledning till grundstötningen 
och uteblivna eller otillräckliga motåtgärder 

När fartyget satt på grundet, visade Alvviksgrunds fyr grönt 
sken. Bogesunds fyr, 2Bx6, siktades till vänster om Granholmens 
fyr. Ingendera av dessa förhållanden - om de nu observerats -
kunde ha utgjort någon varning för fartyget, enär dessa föränd
ringar skulle inträffat under fartygets färd längs den avsedda 
routen. 

Granholmens fyr visade rött sken in över grundet, trots att 
den enligt sjökortet skulle vara mörk i denna sektor. Det är tänk
bart att man trott sig gå klar för grundet, så länge Granholmen 
var röd. Men dylik s k överlysning in i mörk sektor uppgår ända 
till 10° för vilket det varnas i publikationen "Svensk Lots". 

En av anledningarna till grundstötningen är att man girade c:a 
31/ 2 dM tidigare än man avsett, se fig. 17 och 18. Med den ak
tuella farten 14 knop skulle denna förflyttning tagit drygt 11/ 2 

min. Det är enkelt att i efterskott konstatera, att även enbart tid
tagning på skeppsuret skulle ha varnat för misstaget. Om distans
mätare O-ställts vid passage av L Höggarns fyr, hade misstaget 
ännu säkrare insetts i tid. 

Skissen i fig 17 och 18 visar, att giren i själva verket påbörja
des endast c:a l dM före den i lotskortet angivna. Om fartyget 
från sin verkliga girpunkt hade satt den kurs - 043 - som ut
visas av lotsledens dragning, så hade fartyget sannolikt passe
rat förbi grundet. Det framstår alltså, att den andra anledningen 
till grundstötningen var den förståel iga men med hänsyn till ev 
mötande fartyg icke alldeles välbetänkta utbrytningen BB hän. 

Farten var under den sista minuten under minskning från 14 
knop· Under samma tid hann fartyget gira från 025 till 039. Den 
gircirkel fartyget genomlöper varierar föga med farten men där
emot i hög grad med använd rorvinkeL Den väg fartyget går fr ån 
det man inser att man bör gira till dess giren kommit igång, blir 
direkt proportionell mot farten; det rör sig dock om små belopp, 
5 a 10 m pr knop. Man kan därför påstå, att så som giranledning
en uppfattades och giren utfördes, så hade fartyget hamnat på 
grundet, även om farten varit några knop lägre. Om däremot 
rorvinkeln gjorts eller kunnat göras större, särskilt om man sam
tidigt slagit back, så hade chanserna att gå klar väsentligt ökat. 

Det kan vara av intresse att se, hur förh ållandena skulle kun
nat te sig, om någon av fartygets radaranläggningar hade ut
nyttjats samt om det hade varit möjligt att avgöra, när fartyget 
befann sig på den avsedda girpunkten och att bestämma den nöd
vändiga girens storlek. 

Studium av radar- och sjökortsbilder 

Fig. 19 och 20. 

Bilderna ovan visa r, hur radar- och sjökortsbild skulle ha sett 
ut, om fartyget uppnått den avsedda girpunkten. Man kan be
stämma sitt läge i längdled, antingen genom att iaktta, att Gran
holmens udde rätt för ut skall vara strax innanför 2:a ringen, el
ler att St Höggarns NW-udde skall vara SB tvärs och tratt-bal
longen - som ger bra eko - BB tvärs. Läget i sidled är lätt be
stämbart mitt emellan St Höggarn och tratt-ballongen. Den av
sedda girpunkten är onekligen bättre än den i sjökortet angivna, 
särskilt vid gång i leden i NO-lig riktning. 
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Fig. 21 och 22. 

Bilderna visar fartygets läge c:a kl 2152, när det började sin 
BB-gir från 050 till 025 . Skillnaden i förhållandet på föregående 
bilder är väsentlig: Granholmens udde ligger utanför 3 :e ringen i 
stället för innanför 2:a o s v. 

Genom studium av sjöko rtsbildens avståndsringar ser man att 
fartyget gå tt drygt 2 dM efter passage av L Höggarns fyr, Sx. 
Eftersom farten är 14 knop, tillryggalägger det l dM på 360:14 
= c:a 25 sek· Det bör ha gått endast c:a l min från passagen. 

Vidare framgår, att det är c:a 31!2 dM till den avsedda gir
punkten, vilket tar c:a 90 sek = l 1/ 2 min. En radarnavigatör, som 
vid detta tillfälle hört att BB-gir beordrades, sku lle kunna upp
lyst, att det äm}u återstår l 1/ 2 min till gir eller enklare - att det 
var 31/ 2 dM till gir. 
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Fig . 23 och 24 . 

Bilderna visar fartygets läge c:a kl 2153, när man enligt op
tiska iakttagelser fått klart för sig, att fartyget girat för tidigt 
och för mycket BB hän. Man ser av sjökortsbilden, att det är l 
dM till grundet rätt för ut och att man har fritt vatten om SB 
ända till ett stycke på andra sidan leden. En omedelbart påbör
jad SB-gir med största rorvinkel i samband med backmanöver 
bedömes som lämplig, såvida icke fartygets konstruktion är sådan 
att backmanöver minskar girhastigheten SB hän. 
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Fig. 25 och 26. 

A ven om farvattnet om SB är fritt, bör SB-giren ej göras onö
digt stor. Fig. 25 visar, hur man med utnyttj ande av radarskär
mens bäringsskiva kan finna, att man på kurs 065 bör få tratt
ballongen på rätt sida, d v s om BB. Backmanövern bör upphöra, 
när farten nedgått till några knop och fartyget bör få glida förb i 
pricken, så att man ej får den i propellern. - Som förmärke får 
man V Granholmens vänstra del med fyren Bx3 väl om BB. Kurs
uttagningen bör kontrolleras med sjökortsbilden . Härvid ser man , 
att far tyget efter 11/ 2 dM bör gira upp i leden på kurs 043. Med 
5 knop förflytt.ar sig fartyget ldM på 360:5 = 72 sek. Fartyget 
bör alltså gira BB efter c:a 100 sek = drygt P /2 min. 
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Fig. 27 och 28. 

Bilderna v tsar, hur läget skulle varit, om fartyget lyckats pas
sera tratt-ballongen på rätt sida. Man skulle i detta läge kunna 
öka farten, förslagsvis till halv fart, c:a 10 knop och börja lång
sam BB-gir till 043. 

Sjökortsbi lden visar att man har 31
/ 2 dM till därnäst kom

mande gir. Fartyget förflyttar sig l dM på 360:10 = 36 sek och 
alltså 31/ 2 dM på c:a 120 sek. Efter 2 min skall fartyget alltså 
börja giren till kurs l 00. 

Därmed skulle fart yget kunnat ha anses ånyo vara under kon
troll. 
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Fig. 29. 

För att kunna bedöma, om fartyget över huvud taget kan gira 
så snävt som lotsleden dragits och - därest så är fallet - vilken 
ungefärlig rorvinkel, som därvid bör användas, skjutes navige
ringsskivan fram till den markerade girpunkten och därefter åt 
höger till dess man ser vilken av avståndsringarna som har en 
krökning närmast överensstämmande med lotsledens. I tabell upp
satt i skivans hörn, kan man ta ut vilken rorvinkel, som ger en 
gir-cirkel, överensstämmande med de olika avståndsringarna. Ta
bellen är givetvis olika för olika fartyg och måste tas ut mesta
dels empiriskt. I föreliggande hypotetiska fall är rorvinkel-tabel
len beräknad för ett fartyg, som lätt kommer igång med giren 
och som vid 18 ° ror har en gir-radie a v 700 m. 

Av bilden framgår att lotsledens krökning ligger närmare l :a 
än med 2:a ringen. Man finner av tabellen att man bör använda 
en rorvinkel av c:a 20° . Om fartyget varit trögt vid girens bör
jan, hade man lämpligen kunnat börja med 25 ° ror och lättat, så 
snart giren kommit igång. 

Det är givet att ström och vind kan väsentligt påverka gir
hastigheten och därmed rorvinkelns storlek. Rorvinkeln kan även 
behöva ändras . under girens gång, bl a beroende på vindens änd
rade infallsvinkel. 
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Girhastigheten ändras också med farten. Om man vill med 
hjälp av radarn hålla giren under kontroll, bör man alltså minska 
farten före en gir. - Fartens inverkan på girradien är däremot 
obetydlig. 

Slutsatsen blir, att då man skall göra en snäv och omfattande 
gir i ofritt farvatten, skall man försöka bedöma den mot giren 
svarande rorvinkelns storlek. För att lättare kunna kontrollera 
giren, särskilt med radar, minskas farten före giren. 

Man bör aldrig lägga upp en gir i ofritt farvatten så att man 
hela tiden måste använda största möjliga rorvinkel, eftersom man 
då ej kan öka girhastigheten med tillhjälp av rodret, om så skulle 
bli nödvändigt vid ev fartygsmöte eller ändrat vind-tryck. I så
dant fall kan man lämpligen ta ut åt andra sidan före giren. Dy
lik uttagning bör göras så begränsad som möjligt, särskilt om 
fartyget därmed kommer BB om leden, varjämte maskinmanöver 
måste kunna tillgripas snabbt. Om uttagningen måste göras kraf
tig, ex vis som bedömts nödvändigt i nyss genomgånget fall, bör 
i stället annan led väl jas. 
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III. GRUNDSTOTNING PÅ KORSGRUNDET VID SIMPNAS 

H ändelseförloppet i sammandrag 
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Fig. 30 och 31. 
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Ett fartyg var den 11 april under gång N-vart i Arholma-leden 
för att gå till sjöss vid Simpnäsklubb. 

Vädret var soligt och klart, men till sjöss och i havsbandet stod 
tjocka i bankar. Svag nordlig vind rådde. Vårutprickningen var ej 
a vs! u ta d , varför fl era pricka r saknades, andra var avskalade och 
stod fe l. Kring Korsgrundet ( 4,5 m) utanför Näskubben saknades 
tratt-pricken syd grundet och dubbel -konen var avskalad. Tratt
ba llongen vid 2,4 m grund et utanför Bäckviken var däremot ny
utsa tt och försedd med radarreflektor. Fartyget hade reda på detta. 

Fartygets radar startades kl 1540 och gav störningsfri bild, vars 
omfång valdes till 4 M:s radie. Farten var 16 knop. Kurslinjen 
i kortet följd es och man styrde alltså de i bredvidstående bilder an
givna kurserna-

K l 1604 tvärs Fö rvallskär sa ttes halv fart med hänsyn till att 
farvattnet började bli trångt. Farten gick långsamt ned mot 10 knop. 

K l 1608 strax syd Granskärs redd sattes sakta fart, emedan sikten 
såg ut att vara sämre N-vart. Farten gick ned mot 8 knop. Radarns 
omfång omstä lldes till 2 M:s radie och avstämdes; bilden var stör-
ningsfri . · 
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Kl 1616 efter gir till 01 O syntes Källskären ~å radarskärmen rätt 
fö r ut. Farten minskades till " helt sakta" och gick ned mot 6 knop. 

K l 1622 passerades Dejeuddens fyr, som iakttogs optiskt. För 
ut syntes täta tjocka-banka r. Optisk utkik efter Bäckvikens tratt
ballong skä rptes. - Pricken siktades a ldrig, vare sig optiskt eller på 
radar. 

Arholma-fyrarna på SB lår ing kunde iakttas. De var akte rm ärke 
efter nästa gir och friade för Korsgrundet. Strax därefter slöt sig 
tjockan runt fartyget och sikten sjönk till 100-75-60 m. Man 
kunde ej se backen från bryggan. Samtidigt försämrades radarbilden 
hastigt och blev suddig i bildens centrum och ut till omkrin g halva 
radien med en stor mängd v ita prickar. Inget försök gjordes att 
med ratten för "regn-klotter" filtrera bilden. 

Man iakttog hela tiden radarbilden. Man såg vissa partier i Simp
näsv iken "men inget att ta fasta på" . Man kunde även på radar
skärmen identifiera "lotsberget", likaså Näskubben (udden med 
fyren), "kanten av Källskären" samt Bokobben, Gäv lehästen och 
Simpnäskubb. 

C:a kl 1630, när man bedömde att man passerat tratt-ballongen 
och på radarskärmen kunde iaktta att Simpnäsklubbs fy r hade "öpp
nat" från Näsldubbslandet, ändrades k ursen till 005, därefter till 
000 och sedan till 355. 

K l 1635, just som kursen skulle ändras till den slutliga kursen 
345 , fick fartyget grundkänning. SB-sidans slag hade glidit öve r 
Korsgrundet. Fartyget spran g läck och fick slagsida. Det sattes på 
land vid Näskubben , där det kantrade och sjönk kl 1730 med för
stäv och BB bog ovan vattnet. 

Sannolik anledning till grundkänningen 
och uteblivna eller otillräckliga motåtgärder 

De uppgifter om fart ygets väg från Frövallskär till Korsgrundet 
som förefinnes, är svåra att bringa till full överensstämmelse. Till
räckligt antal säkra uppgifter föreligger dock, fö r att man skall 
kunna ange, va r fartyget befann sig och v ilken kurs det styrde 
m m, när olika iakttagelser och bedömanden gjordes. Fartygets väg 
fram går av tids- och distansuppgifter i fig . 30 och 31 samt a v ne
danstående tabell. 
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Fart Beord- Beräknad 
Dis t med .fart 

Tid Plats iM v id rad Tid 
p ass fart K n l M pr 

tnin 

1604 Frövallskär 16 H alv f 
10 1604 

0,8 Sakta 12 0,20 4 
1608 Syd G rans k :red 10 8 1608 

9 0,15 8 
1,2 Helt s 

1616 Nord Svedudden 8 6 1616 
0,6 - 6 0,10 6 

1622 T v. D ejeudde 6 1622 
0,8 6 0,10 8 

1630 T v. tratt-bal lon g 6 - 1630 
0,5 6 0,10 5 

1635 Korsg rund 6 1635 

S:a 3,9 

Tabellen uppta r vissa korrigerade värden i stället för sådana som 
sammanställda med övriga uppenbarligen visa sig vara fel. 

Studiet visar att fartyget lyckats noga följa den i sjökortet an
givna kurslinjen ända till den sista giren, som blev försenad till 
kl 1630. 

De av fartygsbefälet, som ej var så förtrogn a med routen att de 
hade en fullständi g och detaljerad minnesbild av leden, bör ha haft 
o-od led nin o- av den special i skala 1 :25 000, som finns för just detta 
b b 

område. 
Lots leden är dragen så att man 2 dM efter passage af Dejeudde, 

Sx, skall börja en långsam gir BB hän till kurs 345. Vid passagen va r 
farten 6 knop. En förflyttning av l dM tar då 360:6 = 60 sek och 
alltså skulle fartyget börja sin gir 2 min efter passage av den optiskt 
siktade fyren, d v s kl 1624. Någon tidtagning gjordes ej och log
gen var ej utsatt. - I den rätta girpunkten har man en utskjutan de 
udde tvärs ut om BB; den syntes icke i tjockan. 

Fartyget hade emellertid avsett att senarelägga giren för att e1 
riskera att gå på 2,4 m grundet om BB, vilket skulle kompenseras 
genom användandet av större ro rvinkeL Giren kom ej igång förrän 
kl 1630, då fartyget enligt beräkningarna ovan passerat över del' 
nya kurslinjen- Fartyget hade sannolikt ändock kunnat klara gnm
det, om stor rorvinkel anvä nts tills den nya kursen intagits, i stället 
för att gira i etapper. 

Anledningen till den kraftiga radarstörningen har ej kunnat ut 
rönas. Man har uteslutit möjligheten av interferens . Man synes där
emot ej kunna utesluta möjligheten att tjockan innehåll it iskristal-
ler el d. · 
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Det kan vara av intresse att se om det principiellt varit möjligt att 
med ett mera metodiskt utnyttjande av radar - trots störningarna 
- dels fastställa rätt girpunkt, dels att från den använda girpunk
ten ange lämplig kurs för att återföra fartyget till kurslinjen. 

Studium av radar- och sjökortsbilder 

Fig. 32 och 33. 

Bilderna visar läget kl 1622 vid passage av Dejeudde. Läget är 
säkert, eftersom man sedan kl 1616 styrt rak kurs mot de i radarn 
siktade Källskären samt siktat fyren BB tvärs optiskt. 

Man bör därför med sjökortsbildens hjälp kunna identifiera de 
suddiga ekona på radarskärmen. Det är viktigt att välja ut dem som 
blir av största betydelse för navigeringen i fortsä ttningen: Sydli
g_aste Kältskäret på 4 :e ringen för ut om SB, största Källskäret på 5 :e 
rmgen rätt för ut, Näskubbens fyr-udde mellan 4:e och 5:e ringen 
i BB 15 och Bokabben på 6:e ringen i BB 20. 

Skivans centrum kommer sedan att utvisa fartygets läge enbart 
genom att ma)1 på radarskärmen iakttar bäring och avstånd till Käll
skären. Man vet då hela tiden var man har farl igheterna, d v s 2,4 
m grundet om BB och Korsgrundet om SB. 

Med 6 knop tar det 2 min. till girpunkten. Man har därför tid 
att mäta och bedöma lämplig rorvinkel, innan man kommit fram till 
den i sjökortet markerade girpunkten. 

24 
339 



Fig. 34. 

Eftersom giren måste företas utan optisk sik t, är det angeläget 
att den görs med lämplig rorvinkeL Bilden v isar, att lots leden s 
krökning ligger mellan S:e och 6:e ringens krökning· Tabellen ger 
6 ° rorvinkel - och är uppgjord för ett fartyg med 700 m girradie 
vid 18° ror. Man kan lämpligen börja med 10° ror och lätta ti ll 

5° när gi ren kommit igång. 
Det är en stor fördel, att gi ren sker så långsamt . Av bild 33 

framgår att gircirkelbågen har en längd av 5 dM. För ett fartyg 
med 6 knop tar alltså giren 5 min. Giren omfattar 25 ° (från kurs 
010 till 345). Girhastigheten blir alltså endast 5 grader/min. Det 
möter ingen svårighet att med navige ringsskivan följa fartygets väg 
i sjökortet trots radarstörningen och efter behov öka eller minska 

rorvinkeln. 
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Fig. 35 och 36. 

B_ildern~ visar läget kl 1624, då fartyget är på den i lotskortet 
a':?tvn_a g1rpunkte_n. Läget är säkert, eftersom kurs 010 bär rätt på 
~allskaren,_ som hgg_er utanför 3 :e, resp 4 :e ringen. S jökortsbilden 
vtsar att d1stansen tdl Korsgrundet är S1/ 2 dM. Varken tratt-bal
lo::gen vid 2,4 m grundet eller någon a v prickarna syns på radar
sk~rmen, men genom sjökortsbilden vet man var man har dem. 
Naskubbens fyrudde syns, likaså gattet mellan Bokobb och Gävle
hästen .. Med rad~.rs_kärmens _bäringsskiva mäts - såsom framgår av 
radarbliden - banng 350 tdl mittpunkten i gattet (r iktning 340 = 
B~ 20), vdket stämmer bra med att kursen mitt upp i gattet skall 
bit 345. Denna kurs framgår av sjökortsbilden. 
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Fig . 37 och 38. 

Bilderna visar läget kl 1630. Fartyget har fortsatt 6 min efte r 
det att giren borde ha börjat. 

Läget är tämligen säkert, eftersom kurs 01 O bär rätt på Hamn
skären mellan 4 :e och 5 :e ringen. Bokobben och Gäv le hästen syns 
bra innanför 4:e ringen; riktningen till gattets mittpunkt är 334 
och bäringen 344, vilket visar att fartyget skurit över den nya 
kurslinjen .I linje med Gävlehästen skymtar Simpnäsklubbs syd
klabb vid 6:e ringen. 

Det största Källskäret sk y m tar rätt för ut innanför 3 :e ringen . 
Det kan ej användas för att bestämma läget i längdled, eftersom 
endast bak-kanten syns och den är ej densamma som bortre strand-
linjen. 

Fartyget har alltså Korsgrundet 11/ 2 dM för om stäven. Sjökorts-
bilden visar även, att farvattnet är fritt på BB bog. 

Det är lämpligt att så snabbt som möjligt få igång en BB-gir 
till en kurs BB om 345. 
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Fig. 39 och 40. 

Bilderna visar läget kl 1630, d v s detsamma som i fig. 37 och 
38. Navigeringsskivan har i sjökortsbilden vridits för att utvisa 
lämplig kurs. Man finner att kursen bör bära mot Bokobben, som 
blir ett lämpli gt förmärke på radarskärmen. Den kursen leder klar 
för Korsgrundet och man har 5 dM till landgrundningen syd fyr
udden. 

Genom att vrida radarskärmens bäringsskiva så att dess diameter 
bär på Bokobben erhålles den nya kursen 335 ° . 
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Fig. 41 och 42. 

Bilderna v.isar läget, som det skulle sett ut, om fartyget passerat 
Korsgrundet, passageavstånd 1/2 dM. Läget erhålles genom att den 
styrda kursen 335 bär mitt på Bokobben, som ligger strax utanfö r 
3:e ringen. Gävlehästen ligger 15° SB om Bokobben. Simpnäsklubb 
syns i SB 15° innanför 6: e ringen. 

Fartyget är på väg in mot lotsleden. Propellern bör tillfälligt 
stoppas för att icke snärja dubbelkonen, som man sannolikt går över. 

Sjökortsbilden visar att det är 2 dM till lotsleden. Fartyget kan 
börja en långsam SB gir till kurs 345, som bör vara uppnådd efter 
2 min. Föregående giruttagning visar att man då bör gira med 10° 
a 5° ror. 

Fartyget skulle därmed kunna anses ånyo vara under kontroll. 
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Avslutning 

De lämnade skildrin garna oc h analyserna bör ge möjlighet för en 
med radarnavigering förtrogen läsare att sjä lv bilda sig en uppfatt
ning om, huruvida den vid örlogsflotta n använda metoden skull e 
kunna t förhindra gru nd stötn ingarna. Det torde väl icke kunna be
stridas, att i all a tre fallen hade fartyget upptäckt sitt misstag i 
tillräckligt god tid för att den ödesdigra situationen aldrig skulle 
ha uppstått. Nästa fr åga är, om fartyget i de olika fallen klarat sig, 
om dc motåtgärder som radarn utvisar, tillgripits i det ögonblick 
fart yget fick klart för sig, att det navigerat fel och att därför något 
måste göras. Man kanske därvidlag får nöja sig med att konstatera. 
att navigeringsmetoden lämn ar gott underlag för att bes luta om 
möjli ga åtgä rder. Om dessa sedan leder till gott resultat är i detta 
sammanhang en teoretisk fr åga. 

Genere llt gäller, att inn an den beskrivna och exemplifierade na
vigeringsmetoden kan användas, måste vissa praktiska problem lö
sas. Först måste man ordna så att man bekvämt och lättvindigt kan 
göra en jämförelse mellan radar- och sjökortsbild på principiel lt 
samma sätt som visas i bilderna. Detta är ett grundvillkor för me
todens tillämpn ing och kräver vissa anordningar av lokal karaktär, 
olika på olika fartyg. Ett annat krav av praktisk natur är att ra
darnavigatören måste ha goda förbindelser med den som kan göra 
optiska iakttage lser och ger order till roder och maskin, om han ej 
kan göra det sjä lv. 

Dessa lokala anordningar och det förhållandet att olika radar
anläggningar sä llan är identiskt lika varandra medför, att man ej 
kan begära att en lots, som går från fartyg till fartyg, skall kun na 
tjänstgöra som radarnavigatör på sätt som här skildrats. Det är 
endast fartygets egen personal, som har tillfälle att skaffa sig full 
förtrogenh et med en radaranläggning och tillhörande anordningar 
och för bindelser. Lotsen kan däremot göra optiska iakttagelser, över
lägsna vad fartyge ts personal normalt kan prestera. Det är av stor 
vikt att radarnavigarörens och lotsens iakttagelser samordnas. 

Navigeringsmetoden mottogs på örlogsflottans fartyg med god 
förståelse av endast ett ringa antal av praktikens män till en bör
jan. Ti lltron ökade dock så småningom och efter en tid kunde man 
finna entusiastiska utövare men även ivriga motståndare inom alla 
personalkategorier och fartygstyper. Omställningen gick i det hela 
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långsamt och först när en ny generation, som fått lära sig denna 
navigeringsmetod från sin första början, kom så långt att de fick 
själva leda navigeringen på fartygen, blev metoden mera allmänt 
omfattad. Nu efter sju år är den dominerande inom örlogsflottan. 

Vid införande av nymodigheter händer det ibland, att man går 
till överdrift och tror att allt annat är överflödigt. Därför måste här 
avslutningsvis betonas, att även om en väl fungerande radarnavi
gering alltid är den bästa huvudmetoden vid navigering i leder och 
skärgård, så måste den kompletteras med en kontrollmetod, var
jämte reservmetod måste kunna tillgripas omgående vid behov. -
Man får heller icke konstruera komplicerade navigeringsskivor. Ett 
flertal sådana har prövats med utbytbara avståndsringar, vridbar 
bäringsskiva, vridbara diameterskivor för hyperbelnavigering m m. 
Vid utförda prov under längre tid har man emellertid funnit, at t 
den ökade kompliciteten visserligen gett fördelar men främst under 
enkla förhållanden, eller m a o ökad precision i oväsentliga avse
enden. I stället bör man eftersträva att tillförsäkra sig så pass rik
tiga uppgifter om läge, stävriktning och närmaste farligheter, som 
erfordras för ett snabbt och riktigt handlande i svåra situationer. 
Det gäller således att finna ett optimum och detta synes utgöras 
av den enkla navigeringsskivan med fasta skalor. 

(I en kommande artikel skall visas, hur metoden tillämpas vid an
göring i kombination med hyperbelnavigering och hur plotting till 
går för att undvika ombordläggning under gång till sjöss och i 
skärgårdsleder) · 
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J. Friefeldt 
Neutralitetsförsvar och Inva
sionsförsvar 

Efter att ha konstaterat krigsmaktens uppgifter i ett 
neutralitetsförsvar samtidigt som invasionsförsvaret är 
huvuduppgiften, frågar sig kommendörkapten j A N 
F R! EF ELDT på försvarsstabens planeringsavdelning, 
om det här uppstår ett motsatsförhållande, när det 
gäller att dimensionera vå1·a resurser. H an redogör här 
för en metod efter vilken man kan betrakta dessa 
problem. 

Avslutningsvis säger författaren: "1972 får vi ett nytt 
försvarsbeslut - senast då bör ställning tagas till nöd
vändiga marina resurser för neutralitetsförsvar. D e 
kan tillgodoses inom alternativplaneringens ram utan 
att invasionsförsvaret eftersättes." 

' l 

"Det räcke r inre med att v1 ar alliansfria och att vi deklarerar 
oss vilja vara neutrala i händelse av att krig bryter ut. Man måste 
också kunna lita på att svenskt ter ritorium och svenska resurser icke 
skall utnyttjas för angreppshandlingar. Det är mycket enkla och 
konkreta ting. Man skall kunna lita på att vi skall kunna avv isa 
kränkningar av svenskt territorium, beivra överflygningar, skydda 
vårt territorialvatten och våra hamnar". Dessa meningar är häm
tade ur statsminister PaJmes säkerhetspolitiska deklaration vid Folk 
och Försvars konferens i Storlien 2 febr i år. Statsministern berörde 
också det ekonomiska försvarets roll i ett neutralitetsläge : "Det 
gäller att hålla ut vid en avspärrning". 

Krigsmaktens uppgifter under neutralitet har a v 1968 års riks
dag formulerats i målsättningen för krigsmakten. I denna har fast
slagits att invasionsförsvar skall vara krigsmaktens viktigaste upp
gift. Men där står även: "Krigsmakten skall kunna avvisa kränk
ningar av vårt territorium i fredstid samt under krig mellan främ-
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Bild 1 
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mande makter varunder Sverige är neutralt". I målsättningen ingår 
också att krigsmakten ak tivt skall verka för att försörjningen 
tryggas. 

Hur skall man då se på dessa stark t uttalade krav på neutrali
tetsförsvaret, när vi samtidigt vet att invasionsförsvar är krigsmak
tens vikti gaste uppgift? Uppstår här ett motsatsförhållande när 
det gä ller att dimension era våra resurser? I vilken krigsmiljö skall 
vi mäta den försvarseffekt, som skall vara målet för de krigsför
band vi producerar? Jag skall här redogöra för en metod efter vil
ken man kan betrakta dessa problem. 

Målsättningen är att för svaret skall ve rk a fredsbevarande. Detta 
måste vi alltid ha i förgrunden. I olika militärpolitiska lägen kan 
en stormakt överväga att anfalla Sverige a v olika skäl. Dessa skäl 
kan vara av varierande art och styrka, de kan förändra sig i takt 
med att det strategiska läget skiftar. Vi utsättes då för ett över
vägande, kallat nr 1 på bilden. I de fall sto rmaktens skäl 
talar för ett angrepp mot Sverige uppstår en krigsrisk (nr l på bil
den) följd av en vägningssituation. Det är då vårt invasionsför
svar sätt på prov, det är då det visar sig om vi skaffat 
oss resurser, som har en sådan effekt att vägningen utfaller 
till vår förmån, d v s försvaret är fredsbevarande. Om så är fallet 
inträder neutralitetstillstånd för Sverige. Hela vår säkerhetspolitik 
siktar ju därhän - alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig. 

(Jämför första och andra världskrigen) . 
Under ett neutralitetstillstånd är vi ständigt utsatta för påfrest

ningar. Vi måste då kunna hävda vår neutralitet, och visa för de 
krigförande parterna att ingen av dem kan dra några fördelar av 
svenskt territorium vare sig till lands eller till sjöss. Ena parten 
skall ej ha skäl kalkylera med att motståndaren får sådana för
delar. Kan vi ej uppfyll a dessa krav, riskerar vi nya överväganden 
av stormakterna (nr 2 på bilden) . Dessa ger upphov till krigsrisk 2 
med åtföljande vägningssitua tion, där vi kan få svårare att balansera 
än i den tidigare nämnda. Fö rloppet upprepas sedan i takt med det 
miltärpolitiska läget - endast en loop har åskådliggjorts på bilden. 

slutsatsen av detta blir att vi behöver resurser för såväl inva
sionsförsvar som neutralitetsförsvaL Problemet blir således att av
väga dessa resurser. Som underlag för detta bör man först studera 
sambandet resursfördelning - invasionsförsvarseffekt. 
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Sambandet resursfördelning - i nvasi _· nsf örsvarseffekt 

'!l.es urs er: 

R (K ) 

I nvns ions ~·örsvars

effekt 

Alt l 

i "" invasionsförsvar 

K "' Pengar/ko:.; ~ nader ri. · .• ingrip:1nde mut neutr:.dH 

SR ~ Resurser som även kan sekundär.:.. kränkningar mm 
utnyttjas 

F. = Ef fekt 

Alt 2 Alt 3 

Bild 2 

Av bilden framgår att utav en given ekonomisk ram får vi fö r 
pengarna (Kostnaderna = K) vissa resurser (R). Vi kan då välja 
att antingen skaffa resurser för invasionsförsvar för hela slanter 
eller att för en viss mindre del av slantarna (Kn) köpa vissa re
surser som även kan sekundärt utnyttjas för neutralit·etsförsvar 
(SRn). Studerar vi sedan vilken effekt i invasionsförsvaret vi fåt 
av dessa alternativa resursfördelningar, så kan de åskådliggöra~ 
med de nedre .rutorna på bilden. Har vi köpt invasionsförsvarsre
surser för hela slanten får vi alt 1, dv s effekten av Ei (R). H ar 
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Rangordning av alternativa föravaraeffekter i olika 
situationer 

A Vägning 

Risk för 

invasion 

B Krigsrisk 2 

Risk för 

väening av 

typ A 

Alternativplaneringssitua~on 

1. Gäller al t 2 välj ·al t 2 

2. Gäller al t 3 väij al t l • eller al t 3 

Bild 3 

alt 2 
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vi däremot valt att skaffa oss vissa resurser som även kan utnyttjas 

för neutralitetsförsvar så får v i en invasionsförsvarseffekt Ei (Ri + 
SRn) enl igt alternativ 2 eller 3. Skillnaden ligger hur sto r effekt i 

invasionsförsvaret de resurser som även kan utnyttjas för neutra

litetsförsvar ger. I alt 2 antages effekten bli samma som rena in

vasionsförsvarsresurser för samma kostnad skull e givit, m edan den 

i alt 3 antages va ra lägre. Den totala invasionsförsvarseffekten är 

således lika i a lt 2 som 1, medan alt 3 ger något lägre sådan effekt 

än alt 1. 

Om vi nu ser dessa a lternat iv i de olika risksituationerna en ligt 

bild l, så kan vi symbolisera detta med bilden 3. 

I de fall en stormakt gör en vägning om han skall utföra en in

vasion mot Sverige eller ej gä ll et det övre diagrammet. D v s in~ 

vasionsförsvarseffekt enligt alt 3 ger den största risken för att v1 

blir anfallna, medan a lt l och alt 2 innebär samma och lägre risk

tagande. I det fallet vi nått syftet med vår säkerhetspolitik, neutra

litetstillstånd under krig, kan enligt bild l övervägande 2 uppstå, 

v ilket sammanhänger med våra möjligheter att hävda territoriet 

m m. Risken för att vi då blir utsatta för en vägning från stormak

ten s sida av invasion eller ej framgår av det undre diagrammet. 

Denna risk var ju beroende på vå r förmåga att försvara vår neutra

litet, d v s den blir minst om vi har resurser enligt alt 2 eller alt 3. 

När vi nu skall vä lja a ltern ativ, bör vi göra detta enligt alter

nativplanerings principer. D v s det gäller att balansera våra re

surser; inte så vi får maximal effekt i en situation utan så vi få r 

bästa möjliga effekt i alla tänkbara situationer vi kan råka. Vi kan 

inte styra den strategiska utvecklingen så den alltid blir gynnsam 

m h t våra vitala intressen - vi får istället göra oss beredda att i 

alla tänkbara lägen kunna hävda våra intressen med ungefär samma 

styrka. De som kan styra utvecklingen får ej ges någon fördel därav 

gentemot oss. Hur de än försöker styra den kan de ej hitta någon 

blotta hos vårt land. 
Mot bakgrund av detta generella resonemang finner vi att därest 

alt 2 gäller skall vi välja detta för a tt minimera vårt risktagande 

enligt bägge diagrammen. Om däremot alt 3 gäller skall vi väl'ja 

alt 1 eller 3. Enligt alternativplaneringens princip skall vi skaffa de 

resurser som ger bästa effekt (minsta risk) i alla tänkbara si tuatio

ner, d v s de n;surser som ger alt 2 eller 3. I dessa ingick ju sådana 

som även har förmåga att verka i neutralitetsförsvaret. 

352 

Behov av ubåtsjakt- och esleort/örband 

Företagstyp 

Over-vakning territorial

vatten + maritim zon 

Neutralitetskränkningar 

Under y ran 

På y ran 

Säkra sjöstrk ap-frihet 

Skydda kustsjöfart, 

fiske, Gotlands - tp 

(Främst Ostersjön ) 

Skydda importsjöfart 

och viktigare sjö-tp 

(Fr:1mst Västerhavet) 

Uppgift 

Lokalise ra, id enti

fiera, :t v visa 

Lämpliga förband 

Parrullftg 

Ubj-hkp + ev patrullftg 

Panullfrg 

Loka li se 1·a, bekämpa Ubj-hkp 

fi ub 

Eskort, Kqn vojering, Frega tter (Korvetter) 

avs lå anfall på, und er Parrullfrg + ubj-hkp 

och över ytan 

Bild 4 

F re g a trer/Korvetter 

+ ubjhkp 

Det kan nu vara skäl att övergå till att betrakta några konkreta 

exempel på resurser som kan inordnas i kategorin vissa resurser som 

även kan utnyttjas för neutralitetsförsvar (den streckade delrutan 

p å bild 2). Jag avser då ubåtsjakt- och eskortförband som har många 

av de väsentligaste uppgifterna i dessa sammanhang. Dessa förband 

skall försvara sjövägarna, skydda våra sjötransporter såväl import

sjöfart, kustsjöfart som Gotlandsförb indel ser. De skall också över

vaka territorialvattnet och - när havsbottenförhandlingarna ger 

resultat - skydda och övervaka vår maritima zon (vår del av kon

tinentalhyllan). Kränkningar av vår neutralitet skall beivras. Dessa 

förband har emellertid ej enbart uppgifter i neutralitet utan även 

i fred och i invasionsförsvaret. 

P å ovanstående bild har ett försök gjorts att schematiskt skissa 

de olika uppdragsprofiler som är relevan ta för eskort- och ubåtsjakt

förband. Jag har också antytt den minimikvalitet man kan tänka 

sig för dessa förband. Idag har vi fregatter och ubåtsjakthelikopt-
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Bild 5. 

rar. Vad skall vi ha i morgon? Att vi fortsättningsvis behöver he
likoptrar för ett flertal uppgifter, varav ubåtsjakt kanske är den 
viktigaste är väl eranska klart. Däremot kan man diskutera far-, b 

tygsenheterna mot bakgrund av det ovan förda resonemanget om 
alternativplanering. Här finns lösningar: på nivån fregatter/kor
vetter den finska korvetten typ Turunmaa (Bild 5) och p å nivån 
patrullfartyg den norska kanonbåten typ Storm (Bild 6). 

Med ett tillräckligt antal förband av dessa fartygstyper med för 
oss lämplig vapenutrustning skulle vi ha de speciella resurser för 
neutralitet som erfordras för uppgifter enligt bild 4. Frågan blir 
då att bedöma dessa resursers invasionsförsvarseffekt. 

Ser man dem i ett operativt sammanhang i sam- och växelverkan 
med övriga ytattack-komponenter, i en miljö med varierande mål
typer torde invasionsförsvarseffekten närma sig den optimala, d v s 

alt 2 enligt bild 3. Bägge fartygstyperna är också väl lämpade för 
mineringsoperationer, en annan viktig komponent i invasionsförsva
ret. Enheterna är väl i linje med marinplanens principer: t e en över
gång till flera men mindre fartyg. 

Kanonbåten är ett gott exempel p å hur vapensystemen uppdelas 
på många plattformar och korvetten är av en storleksordning, som 
kan tillgodose de minimikrav på under rättelsetjänst och ledning som 
alltid måste ställas på till sjöss opererande förband. 

Att frågan är akut vet vi. Nedanstående bild nr 7 ur Marinnytt 
talar sitt ty dliga språk. 

Vi har redan hamnat under en godtagbar nivå. Detta har tyvärr 
visat sig under senare år i samband med incidenter. Visserligen är 
inte fredsuppgifterna dimensionerande för våra krigsförband utan 
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Bild 6. 

dessa måste tillgodoses inom förbandsproduktionens ram som 
försvarsministern framhö ll när frågan diskuterades i riksdagen i 
höstas - men bättre resurser i krigsorganisation ger automatiskt 
större möjligheter för den fredstida bevakningen. 

Varför har vi då hamnat i detta otillfredställande läge? Ett svar 
kan man få genom att studera statsmakternas ställningstaganden. I 
1963 års försvarsbudget uppsköt man beslutet om nya ubåtsjakt
enheter till nästa försvarsbeslut. Jag vet ej skälen härför och det 
gagnar väl ej att diskutera det nu, men däremot kan man konsta
tera att "nästa försvarsbeslut" (1968) överhuvud ej berörde frågan. 

Det gjo rde man f ö ytterligt magert vad gäller marinen som hel

het. Armefrågorna var stora och svåra och Viggen-problematiken 
besvärlig men varför ånyo skjuta upp en väsentlig fråga? Uppskju
ten har också helikopteranskaffningen blivit. Såväl 1964 som 1968 
senarelades föreslagna helikopterköp p g a utredningskrav. Nu -

när befintliga helikoptrar börjar utrangeras - tycks äntligen en 
ersättningsanskaffning komma igång. Det är med tillfredstä llelse 
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Antal 

10 
8 
6 

4 
2 

GG 

Svenska fregatter 1908-1978 

72 76 80 

Bild 7 

man noterar detta i proposition nr 110 i år. Ka~1 :'i ho~?as att ock
så den andra komponen~en av esk~~t- o~h ubats)aktsforbanden 
fart asdelen - sent oms1der kan fomyas. o .. . . • l ~l2 få r vi ett nytt försvarsbeslut - senast .da b~r stallmng ta-"11 .. d .. d. <>a marina resurser för neutrahtetsforsvar. De kan <>as t1 no van 10 . . . f" ._ ~illgodoses inom alternativplanenngens ram utan att uwas!Ons or 
svaret eftersättes. 
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Notiser från nar och fjärran 

Chile 

Beställer nya fartyg i Storbritannien 
Chi le har vid brittiska varv besrällr dels 

dels rvå ubårar av "Oberon"-klass. 

Frankrike 
Orlo~sbesök i Algeriet 

o 
t va fregarrer av "Leander"-ryp, 

(Rivisra Marirrima, mars/70) 

Sedan Algerier 1962 frigjordes från Frankrike har inger franskt örlogsfarryg 
besökt landet förrän 6-10 mars i år då chefen för frans ka Medelhavs-florriljen, 
amiral Sauzay, med hangarfartyger " Arromanches" och jagarna "Cassard", 
"L' A gena is" och "Le Forbin" och rvå trängfartyg gjorde en besök i Oran. Efrer 
der ra besök genomförde "Arromanches" en amfibiesamövning med en heter ur den 
tunis iska marinen . 

(Fackpress) 

Byte av fransk CM 

Nuvaran de f ranske CM, amira l Patou, har begärt avsked från 1/5 med an
ledning av en schism med försvarsministerier angåen de utveck lin gen av franska 
flo ttan. Amiral Patou opponerar sig sedan länge mot priorirerin gen av atom
ubåtarna rill förfång för de konventionella fartygskategoriernas förnyelse och 
modernisering Som efterträdare har nämnts amira l Storelli, f n sektionschef i 
marinstaben men även chefen för a rlantkustens mar inkommando (II me Region 
Maritime), am iral Rousselot, kan anses vara en starkt namn. 

(Intern ation al Herald Tribune) 

Singapore 
l n ternationell t skeppsvarv 

Den lilla ösradssraren Singapore har i der arvegods den övertar, när brirrerna 
1971 slu tgi ltigt drar sig borr från om rådet, bl a der järtelika örlogsvarvet, som 
brinerna an lagt. D å sraden sam ridigr ärver stora ekonomiska prob lem för 
sin för försörjning är der naturligt a rr man. så långt möj ligt v ill ur
nyttj a de rekniska resurser va rvet erbjuder, och man är redan på väg arr om
vandla der ril !' err kommersielir skeppsvarv, som ska ll erbjuda sina tjänster rill 
a lla intresserade. Der intressanta härv idlag är art dena erbjudande även gä ller 
de sovjeti ska sjöstridskrafter, som opererar i Indi ska Oceanen, och som saknar 
reparations- och bunkringsmöj lighe ter inom området. Ryssarna har därför hit
till s varit hänvisade rill de avlägsna egna resurse rna i Srilla H aver. Då Singa-
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pore är en replipunkt för sjöstridskrafter t illhörande de förbund na state rna 

Australi en, Nya Zeela nd , Storbrita nncn, Mal ays ia och Sin gapore samt även är 

fö remå l för amerik anskt in t resse, räkn a r statsledningen med att va rvet skall b li 

en god inkomstkälla. D å Singapore genom sitt läge är strateg iskt mycket v ik t igt 

är det möjli gt att ma n dä rmed också tror sig kunn a spela en väsentlig po li ti sk 

ro ll. Vad ryssa rn a beträ ffar to rde dessa dock på lå ng sikt va ra mindre intres

se rade då de best ämt inrikta r sig på att skaffa en ege n. bas inom Ind iska Oceanen 

främ st genom indi sk förmed lin g. 
(Fackpress) 

Spanien 

Nya fregatter 

Som t idiga re med delats i denn a spalt bygge r Span ien på egna varv och med 

amerika nsk teknisk medverkan fem st eskortfart yg av den a meri kanska t ypen 

"B rooke" på 3.425 ton. Dessa fa rtyg ska ll erhå lla namnen " Ba lea res", "Anda

lu cia", "Cata lina", "Asturi as" och "Estrcmadura". 

(Ri vist a Marittim a, mars/70) 

Storbritannien 

Jagare 

Förs ta exempl a ret av den nya jaga rkl assen, " T ype 42", kölsträcktes 15 januari 

1970 v id Vickers va rv i Barrow-in- Furn ess. Fartyget ska ll ha namn et " Sh effield". 

Serien torde fullt utbyggd komm a att hå lla omkr ing 15 enheter. Vikti gaste data 

ä r: 3.500 ton , renodlat gas turbinm askineri, 28-30 knop, beväpnin g två dubbel

ramper "Sea D art" lv- robot, ett enk eltorn 11,4 cm a utom a ti sk a llm å lska non , 

en ubj -helikoptc r och to rped er. 
(Revue Mari t im e, febr/70) 

Sovjetunionen 

Forskningsfartyg 

Forsk nin gsfa rtyget "Dmitrij Mendelejcv" ä r på väg till ekvatoriald elen a v 

Atlanten. Ino m ett område på 100.000 km~ kommer bojar att utläggas, vilka skall 

regist rera strömmar, tempera turer och sa lth alt. 

Komsomol skaja Pravda den 24 februari 1970 

Forskningsfarty get "A kadem ik Kurtjatov", som ä r av samm a t yp som "Dm it riJ 

Mendelejev" har avgått f rå n Ka lin ingrad . Frå n Y ladi vastok ha r fo rsknin gsfa r 

t yget "Vitiaz" a v~eg l at på sin 47 resa. 
Vod nyj Tra nsport den 7 ma rs 197( 
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Forskningsfa rtyget "A kademik Kunjatov" l . ' b ·· .· . . . 
ten, som ska ll va ra i 10 ' .. Jat p a OlJ at en expedltron l Atlan-

' O d ygn . Detta ar fartyge ts sjunde resa D e sov"er· k 

forskarn a ha: tidi ga re til lsammans med koll eger från E ngland ocl; USA st~t d~sra: 
havsbottnen 1 Atlanten. I Bi sca ya bukrcn har "Ak d ·k K · " 

d f k f a emt urtpto v sama rbetat 

mc rans a a rryg. Under nu pågående expedition medföljer forskare frå;, O s:-

t yskland , Västtyskl a nd , Eng la nd, U SA och Kanada. 

Izves tija den 7 mars 1970. 

Forsknin gsfa rty get "A kademi k Ve rn adski ., j 
D .. J 1ar bed r i vit forsknin g Atlanten. 

et ar ett nytt fa rtyg p å 6.928 ton . Om bo rd f. j 
mn s 28 a bora to rier. 

Morskoj Flor nr 2 1970 

Motorfa rtyge t "Kosmonaut VIaelimir Komarov" a·· 1· det sto··
1
·s ra 

l b d fartyg frå n v il -
{Ct e rivs studier av övre luftlage r. 

P ra vela den 27 mars 1970 

Institutet för fi ske och ocea nologi i VIadi vastok har studera t 1969 års resul 

tat. I fJol deltog 35 fartyg, vi lka gjorde 48 expedition er. Vid No rd -Amerik as 

kust sker undersöknin ga rn a till sa mman s med amer ikanare. 

Sovjetskaja Ross ija den 24 ma rs 1970 

Det sove ti ska · f .. 1 1 
. tnstnutet or 1avsgeo ogi har utprovat en ny typ av akusti sk 

appar a tur, som a utomattskt mäter profi len av jordskorpan ne r ti ll ett c1· 
5.000 m Sud · · d k ' JUP av 
.Il , ' "" ·. l tut~ av JOr s a rpa ns struktur ge r en uppfattning om de natur-

t! gan"a t , som doiJer stg und er havsbotten. 

Vodnyj T ransport den 14 mars 1970 

Fo_r_s knin,gsfa_ rrygen Okeanograf och AJ.Sberg ··k f 
D ~ so er e ter stormar Atl anten. 

et ar tva mtndre fa rt yg, vars uppgift är att stud era StOrm ar. 

Vodnyj Transport den 26 mars 1970 

Fartyget Vichr fr~ n Archan ge lsk ha r bedr1"v 1·r sjömätnin g i G uinea bukten un
der fyra 1n ånader. 

Vodn yj T ransport den 28 mars 1970 

Den sovjeti ska handel sfl ottan bestod a v följ ande fa rtyg 
100 reg. ron). den 1/7 1969 (över 
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Passagerarfartyg 

Torrlastfartyg 

Tankers 
Servicefartyg 
Fiskefa rtyg 

Mudderverk o dyl 

Ovriga 

Försäljning av örlogsfartyg 

Summa: 

USA 

205 
1.733 

391 
681 

2.74 1 
310 
216 

6.277 

520.661 

6.321.431 
3.105.164 

388.921 
2.848.820 

271 .465 
223.020 

13 .629.482 

Sudostrojenije nr 2 1970 

Då US Navy genom regerin gsbeslut för att spara bud getmedel måste utrangera 

eller rese rvs tälla ett a v sevärt antal mindre nöd vändi ga örlogsfartyg, har man 

va lr att försöka sä lja så många som möjligt av de som ännu är anvä ndbara . 

Under senaste tiden har så lts 

U båten "Argonaut" till Kanada 2/ 12 1968, 

Jagaren "Taylor" och "Walker" t ill Italien 2/7 1969, 

Jagarna "Cogswell" och "Boyd" 1/10 1969 och "Preston" 15/11 1969 till 

Turkiet, 
Jagarn a "Moore", "B rush" och "Bristol" till Taiwan 9/ 12 1969 samt 

Jagaren "P ritchett" till Italien 17/1 1970. 

Häruröver har även v issa träng- och hjälpfartyg fu nnit utländska köpare . 

Genom denna försäljning vinner US Navy en del underhålls- resp skrotnin gs

kostnader. Det finns två lagliga tillvägagångssä tt för US Navy v id försäljningen 

av större örlogsfartyg: att officiellt begä ra kongressens tillstånd och sä lja fö rst 

när och om sådant till stånd erh åll its; att stryka aktuellt fartyg ur rullorna som 

" icke väsentligt för Förenta Staternas försvar" och så sä lja utan kongressens 

till stånd . Av begripli ga skäl har Navy hittill s a lltid valt det andra alternati vet. 

Priserna för ovannäm nd a objekt har legat mellan 100.000 och 225.000 dollar. 

(US News and World Report, 1970.02.02) 

Västtyskland 

Kompletteringsbyggen av ub!itar 

Av den befin tliga, första 12-båtserien av västtyska 450-tons ubåtar har sex 

st , U3-U8, en tid va rit ur tjäns t på grund av omfattande korrosionsskador på 

de av omagnetiskt stål byggda skroven. Västtyskland har därför de facto endast 

sex operationsdugLi ga ubåtar i dagens läge. Medräknat den nu beställda nya 

12-båtsserien skulle antalet 1974 bli endast 18 . Men Västtysklands angagement 
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i. NATO kräver 24 enhet~r , varför nu har beslutats att bygga en kompl ette

nn gssen e av sex en heter mom denna tid . Samtliga de nya ubåta rn a blir a,

samma sto rlek som dc nuvarande och kommer att byggas av omagnetiskt stål. 

Man anser nu att man k · ·· o · 1 d 
om m n over svang 1eterna me detta material. Den nya 

ser ien benämnes "Type 206" medan föregående serie benämndes "Type 205". 

(Fackpress) 
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Litteratur m. m. 

MARINA DOKTRINER l TYSKlAND UNDER MEllANKRIGSTIDEN 

Februarinumret av Marine Rund schau inneh å ll er en a rtik el om bl a ryska ma
rina strategiska doktrin er från den kejserli ga flottans födelse t o m andra världs
kri gers slut. Artikeln är betitl ad " Selbsrverständni s och hi stori schcs Bew usstscin 
der deutschen Kriegsmarine" och är författad av Mi chael Salewsk i. 

Förutom st ra tegiska doktriner under ol ik a t id sperioder behandl as en rad ii1-
tressanta aspekter på den tyska f lo ttans återuppb yggnad person ell t och mate
rie llt under mellan kri gstiden und er lednin g av sedermera storamiralen Erich 
R aeder . 

Som en röd tråd genom hela den 27 sidor långa artikeln gå r den tyska ma-
rinlednin gen s ansträn gnin gar att inför historien redov isa och moti ve ra sina o lik:t 
åtgärder avseende t c kri gsplanläggnin g, opera tioner, fartygsbygg nadspolitik och 
person al tjänst. 

I detta avsende sy nes många erfarenheter stå att hämta för ledand e pe ~son:1l 
i vårt land så väl inom som utom krigsmakten. 

Myterierna ombo rd på de tyska slagskeppen i Kiel höste n 1918 utgjorde en 
svår belastning för flottan s anseende inom det egna land et. Vid sidan om be
a rbetnin g av krigserfarenh eterna inriktades därför under det första efterkri gs
decenier flottans bästa kra fter på "die Wiederherstellun.g der militärischen Dis
z iplin und die Neuerrichtung militäri schcr Formen". D enn a kraftsamlin g till ut
bildnin g i leda rskap och persona lvå rd i det sistnämnda ordets v idaste bemärkelse 
kom att ge sy nnerligen goda resultat under det andra vä rldskrigets p åfres tninga r. 
(Gynnsamma rekry terings- och urvalsmöjligheter i det svårt arbetslöshetsdrabbade 
Tyskland bidrog sjä lvfallet till detta resultat. Anmäla rens anm) . 

Efter några å rs febrila studier av krigserfarenheterna va r den tyska ma nn 
lednin gen klar att presentera en strateg isk doktrin och ett härav betin gat bygg
nadsprogram. Förutom den rent defensiva uppgiften att skydda landets kuster 
skulle den tyska sjömakten utformas så att den blev en " Biindnis- och Risikoflotte 
im Tirpitzschen Sinn". Udden var tveklöst riktad en bart mot F rankrike, ej mot 
Storbritann.ien. 

D e operativa stud ier na, som leddes av R aeder själv, resulterade i att ett be-
tydande anta l övervattenfartyg skulle utformas så att den kunde genomföra 
hand elskrig ute på världshaven. 

Grunden för doktrinen att en flotta, kva ntitativt begränsad relativt de stora 
sjömak terna, hade sitt värde som en påtaglig tillgång för en a llierad och en 
lika påtagli g risk för en motståndare - rycktes emellertid bryskt undan p g a 
Hitlers agerande i _Centraleuropa under å ren 1938-39. D ärtill kom att de ma
teriell a förutsättningarna, dvs den ovannämnda nya flottan , v id denna tidpunkt 
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inte va r färdig till mer än un gefär 25 °/o. Byggnadspl anen skulle , som bekant, 
inte va ra ge nomförd förrän 1945 - plan Z. 

Pl anerin g för ubå tskrigförin g va r under större del en av mell ankri gst iden 
inte särskil t aktuell p g a att T ysk land enli gt fredsfördra get i Versailles var 
förbjudet att ha ett ubåtsvapen. Den t yska marinl ednin gen var dessutom negat iv 
till ubhsvapnet främst p g a att ubå tskrigfö rin ge n ansågs ha va rit en sta rk bi
dra ga nd e o rsa k till USA inträde 1917 på dc alli erades sid a i kri ge t. 

Viss teknisk utvecklin g skede emell ert id ge nom bul vanbyggnad av ubå ta r i bl a 
Holl and och Fin land. 

Artikelför fattaren uppger att någon kri gsplan erin g för " Fa ll e England" -
den bli vand e hu vudmotstånd a ren - inte fö relåg förrän omedelbart före andra 
världskrigets utbrott. D en genomfördes översikt li gt under några hekti ska veckors 
krigsspel i Oberdorf und er februari och mars 1939. 

Nä r trots den tyske marinchefen s bestämda av rådan , anfall et på Po len igång
sattes i september 1939 med den fransk-engelska krigsförklarin gen som omedel
bar följd va r inre endast dc leda nde officera rn a i marin staben utatl ä ven många 
bland persona len ombord och i läg re staber övertygade om att kriget redan från 
början var förlorat. 

Man inriktade sig på a tt genomföra kri ge t så hede rsa mt som möjli gt sft att 
historiens dom inte sku ll e innebära att någon skugga föll på flottan s :111da och 
mora l. 

Fotad p~ en dylik bakgrund stradition skul le en ny flotta by ggas upp - d tcr 
kri get. 

Va rje ri skfullt sjökrigsföretag kund e och skull e genomföras om det bidrog till 
upprätthållandet av en god anda. M yterier på grund av pass ivitet t e genom 
tillämpning av F leet-in-being principen var under hela kriget ett hotande spöke 
inte bara på personala vdelnin ga rna utan i min st lika stor utsträcknin g i opera
tion slednin gscen r ra lerna. 

D essa förhå llanden synes förklara den v illighet att ta betydand e risker som 
den t yska marinlednin gen (läs Raeder ) v isa de under t c Norgeoperat ionen , Bis
marck- och Sch arnhorstföretagen i Atlanten lik som vid Brestckadern s genom
brytande av Engelska kanalen. 

Då Hitler i janu ari 1943 förbjöd alla mer ri skfyllda företag med tyngre en
heter begärde Raeders sitt avsked. 

Histor ien är understundom rä ttv is. Den av motgå nga r och förluster hå rt d rab
bad e tyska flottan skull e und er v intern 1944-45 få tillfälle att p å ett lysand e 
sätt genomföra en operation med en rent humanitä r motivat ion och inriktnin g 
nämli gen evaku eringen sjöledes av millioner flyktingar från östprovinse rna til l de t 
centra la T yskland . Flera d ygn efter vapenstilleståndet anl ände t e jaga re och tor
pedbå tar ned lastade med fl ykt inga r och so ldater till tyska och danska hamnar. 

Besä ttnin garnas stridsmoral va r obruten intill kri gets slut. 
D e strategiska doktriner som präglades på 20-talet slog fel därför att dc po-
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!iriska och materiella förutsättnin garna inte kom att före ligga men inriktnin gen 

på att nå en god anda och hög personell standard bar frukt genom hela kri get 

_ och uppenbarligen även v id "uppbyggnaden av den n ya flottan" efter knget. 

N Hellst röm 

DIE RUSSISCHE FLOTTE IM ERSTEN WELTKRIEG 1914-1917 

av Rene G reger 

J. F. Lehm ann s Verlag. Mi.inchen 1970. 176 sidor. 

Efter Rysslands olyckliga kri g mot J apan och ka tastrofen vid Tsushim a 1905 

hyste man rätt a llmänt v ärld en runt den uppfattnin gen, att ryssa rna till sjöss 

va r efterb livna och blott andra rangen s sjömän . Vid det första vä rldskngets 

utbrott skattades så lunda tsaren s flotta icke särdeles högt inom ma rina kretsar 

i v äster. Och dock representerade den en från Tsushima-komplexet fri, pånytt

född stridsmakt. Så var t. ex. den växande Baltiska f lottan otvivelakti gt en makt

fakto r att räkna med i Ö stersjöområdet. Att man på t yskt håll inte räkn ade 

med den som något verkligt hot från öster är därför ett gansk a märkli gt faktum. 

Vid behandiandet av de digra mot den brittiska sjömakten riktade flottprogram

men nämndes nämligen den ryska Ö stersjöflottan ej med ett ord . 

Vid krigsutbrottet sommaren 1914 hade dess utbyggnad till stormaktsflotta 

blott hunnit påbörjas. Efterhand kom den dock att omfatta 8 slagskepp, 10 krys

sare, 30 ubåtar, över 100 jagare/torpedbåtar m. fl. småfartyg. Men denna an 

senli ga styrka uppträdde ovanligt pass ivt . Man stängde in sig bakom minfält 

och kustbatterier i Finska v iken inväntande fienden. Som motvtkt kunde tys

karn a till en början ställda upp end ast 2 moderna och 5 ä ldre kryssa re, 3 ubåta r 

och ett 10-ta l torpedbåtar. Senare ett par äldre pansarkryssare. T yngdpunkten i 

Tysklands sjökrig var ju riktad mot England och så gott som hela flottan var 

kon centrerad till Nordsjöhamnarna. Undantagsvis "utlånades" större enheter där

ifrån för n ågot viktigt uppdrag i Östersjön. Kriget kännetecknades av ömsesidiga 

min eringar och smärre skärmytslingar. Till några större drabbningar k01~ . det 
a ldrig. Med en handfull örlogsmän v isade tyskarna en överraskande akttv tt.et . 

Baltiska flottan s enda offensiva kri gföring bestod i utläggandct av fl ere mm 

sp ärra r i södra Ö stersjön. D essa orsakad e tyskarna kännbara förlu ster, stö rre .. än 

de r yska. N ybyggnader förstä rkte Baltflor avsevärt 1916 och den bo: de ha ag; 

al la förutsä ttningar bjud a motståndaren stången , men fortsatte att halla stg pa 

defensiven. T yskarna ökade samtidigt sina styrkor och den sega kampen om Ri ga

v iken begynte. Medan större delen av flottan , lamslagen av revolutionen, dåsade 

pass iv i Fin ska v ikens hamna r, försvarades området hösten 1917 tappert mot 

övermakten av gamlin garn a Slava och Grazjdanin (ex T sesa rev itj ), enstaka 

kryssa re, jagare och k anonbåtar i häg net av minfält och kustfart. Men tyskarna 

trängde dem undan, oskadliggjord e Slava och ockuperade dc baltiska öarna. 

Sjöherraväldet i tfstersjön v ar hela tiden deras obestritt . 
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I S v~ rt a havet inn ehade ryssa rn a dä remot så gott som full stä ndi g suve ränitet. 
D eras ove rtag gentemot turka rnn a och några ryska krigsfa rtyg där ök ade efter

hand som kn get fortskred. Marsrevolutionens verkningar förn ams först somma

~·en 1917 och kampen fonsatte änd a in i no vember. Men denna kri gsskådeplats 
Intresse ra r oss nordbor mindre. 

Litteraturetc om den ryska marin en oc h dess verksamher å ren 1914- 18 ä r 

mycket begrän sad . Förutom av emi grerade f. d. ryska sjöoffi cerare, såsom H. 

Graf, N. Monasterev m. fl. på 1920-ral et publicerade memoa rverk , ha r in ge n 

mera betydand_e bok om tsaren s flotta under första vä rld skri get utgivits. D et 
stora t yska amiral stabsverkets "D er Kri eg zur See 1914 bis 1918" band om kri

ge t i Ö stersjön och Svarta have t skildra r händ elserna ur rysk synvinkel och har 

p!l grund av omständighetern a t illk ommit utan den forna motstånd arens med

ve rkan . Der end a omfattande ryska sa mm elverket "F lor v per voi miro voi voin e" 

(Moskva 1964) stöder sig åter i stor uts träcknin g p å det ryska. Vad mindre a r

beten beträffa r är läget detsa mm a. E tt rätt stort intresse för denn a bortglömda 

fl otta har nog förefunnits, men språksvå righeter och så gott som obefintli ga 

kontakter mellan historiker i öst och väst har hittills omöjliggjort publi cerand et 
av en objektiv skildring av dess ve rksamhet. 

D enn a nära nog ett halvsekel bes tåend e luck a inom marinlittera turen ha r nu 

fyllts av en i Prag bosatt ingenjör oc h shiplover Rene G r e g e r med ett i 

Mi.in chen utgive t bildba nd, betirlat "Die russ ische Flotte im E rsten Weltkric~ 
1914-1917". b 

Nyttj~nde tiHgän gli ga källo r både i väs t och öst har fö rfa tta ren lyc ka ts skapa 

e ntro va rdtg bt!d av den tsa risti ska fl ottans kr igsin sa ts under dess sista år. 

H : ns_ framställning börja r med flot tbyggnadsplanerna och regimens sjöstrategiska 

malsa ttntng efter der förl orade kriget i Fjä rran Ö stern. Därefter redogör han i 

korrhet för kri gsändelserna i Ö ste rsö n, N orra Isha vet och Sva rta havet från 

krigsutbrottet tiH utgången a v å r 1917. Röd a Flottan s ve rksam het behandlas 

dä remot icke. Till skildrin gen an sluter sig utförliga förlu stli stor, omfattand e de 

k~igföra nde nationernas krigs- och hand elsfartyg, v idare tabell er ö ve r utl agda 

min spa rra r m. m. Förtecknin ga rn a, uppgjord a i kronologisk o rdnin g, upptager 

datum, .. fa rtyg sty~, namn, tonnage, orsa k oc h position . Följand e avsn itt upptager 
ltstor over samrlt ga en heter 1914- 17 in om Baltiska- , Sva rta havs- och Ishavs

fl otto rna sa mt Sibiriska flottiljen. Med namn , byggnadså r, deplace ment, fa rt, be
stycknin g och slutgiltigt öde. 

Något över hälften av boken besrå r av bildsidor med tvåhundra fo tografi er 

av fa rtyg av de mest olika typer, från stora slagskepp t ill små moto rbå ta r . D e 

unika bilderna, av vilka en del a ldrig tidigare publicerats ä r av <>o d kva litet 

och för marinhi storikern av sto rt int resse . Fö rutom porträtt av ö rl o~smän v isa r 

de kri ge ts v .1rdag, såsom t. ex . kryssa ren Magdeburgs ( 1914) och slags keppet 
Slavas (1 917) slut . 

Vad ortsnamn en t . ex. i Finl a nd beträffa r har de från ryska rid en bekanta 

svenskspråkiga, något förvanskade använts: Hel singfors, Abo, Vyborg, P orkala-
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Udd, Stirsudden o. s. v. Någ ra skrivfel och inkonsekvenser kan man påtala. Så 

användes t. ex. både O land och Oelan d , Osterga rn och Oestergarn etc. om

växla nde. Namn en Norrköppin g, Bjurökklubb, Ornskoldsv ik gissar man sig till. 

Dc finlä ndska ånprn a Uleåborg och von Döbeln ka ll as Ul leaborg resp. van 

Doebbeln , Crichtons skeppsva r v Crcighton. Nam nen å kartan över Ostc rsjöom

rådct har d ä remot sta va rs rät t. 

Gregc rs bok ha r med sin a fin a bi ld er, listo r oc h kortfattade hi sto rik mera 

karz.ktären av marinkalender eJJ,~ r uppslagsverk . Någon särdeles underhålland e 

läsnin g är den inte. Men för den av marinhi sto ri a och sä rskilt för den a v fartygen 

und er A ndreasfl aggan inrtesserade är den en fö rnämli g kä ll a att ösa ur. 

P. O. E. 

STROVTAG l SOVJETUNIONENs SENASTE STATISTISKA ARSBOK (1968) 

Kan en soverintresserad svensk ha någon nytta av Sovjets stat istiska å rsbok 

och kan det dessutom va ra före nat med något nöje att bläddra i dess 83 1 sidor? 

Då den berett mig m yc ken glädje och då den icke to rd e va ra me ra a ll mänt känd, 

tänkte jag ta läsa ren med på ett strövtåg b land a ll a dess ota li ga tabeller. Först 

som sist kan sägas a tt man gö r fy nd och man bli r ib land besviken. För nästan 

a ll produktion får man icke ba ra res ultatet för 1968 utan även för någ ra ti

digare å r, så att ut veck lingen går att fö lja . 

li. r det nu riktiga uppgifte r, som står i årsboken ell er är dc ti llrätta lagda för 

en in- eller utländsk läsekrets? Som a ll stat ist ik så säger även denn a icke hela 

san nin gen .Det finn s t ex uppgifte r om produktionen av bil a r men att det råder 

stor brist på reservdelar f ramgår icke. Det finns nog in gen anled nin g att tro 

att uppgiftern a i å rsboken skulle vara tillrättalagda. Men det är här nöjet kom

mer in näm ligen att få siffrorna att ta la. D et gö r dc, när man kan jämföra dem 

med a rtikl ar av olika slag -n egativa såvä l som positiva. Det är klart att man 

måste kunn a ryska för att få något utbyte men språket är m ycket enkelt. Nästan 

li ka viktigt är att kunna sov jetisk ekonomisk geografi, administration, organi

sat ion m m. 

Den första delen inn ehå ller uppgifter om Sovjets territorium och befolknin g. 

Uppgifter lämnas för hela landet men även för va r och en av de 15 republi 

kerna. li.ven mindre reg ioner och va rje stad redovisas med befolkningssiffror för 

den 1/1 1969. Det kommer säkert att bli en del justerin ga r eftersom en folk 

räknin g i hela So vjet har ägt rum i å r. Låt oss ta ett raskt hopp förbi något 

hundratal tabeller och ge oss in i industrid elen. Här finns produktion ss iffror ända 

sedan 1928 med uppehå ll för kriget . Må nga produk ter redovisas och för att ta 

några ur män gden kan nämnas olja, gas , kol, gj utj ärn, stå l, malm, bi la r, traktorer, 

grävskopor, motorcyklar, cement. Intressanta uppgifter ger den. tabell , som ha r 

samma uppgifter m'~n uppdelade på väste r oc h öster om Ural. Industr ins förfl ytt-
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ni ng. Öste ru t går lätt att följa. Varje indu st rig ren får seda n nltgra sidor och pro

d uknon en .. f.ram gå r av må nga tabe ll er uppstä ll da på ol 1'ka sa .. tt. 
db k Vi hoppa r över 

JO r ru ·, prnverk m m och <>er oss raskt 1.11 pao s· .. f 
o " -= JO arten. 

U nd er någ ra å r har ha ndelsflotta n t I 1· ransporterat aster en 1gt följande: 
1965 119 millioner ton 
1966 131 
1967 141 

1968 147 

Resultatet från 1968 ka n uppde las på 

fl ytand e laster 

timm erfl ottning 

torrlaster 

70 mi llioner 

0,4 
76 

ton 

För den som vill gå läng re finn s möjli ghet att även få torrlasterna uppdelade. 

Kmttraf~ken re~ov 1 sas och andra tabell er visar att 1968 tran spo rterad es 142 

k
md lw

1
ner ton pa floderna. P1pelines, biltransport och fl yg avs lutar tra nsport

apn et. 

Välståndsöknin gen redovisas i ett stort avsn itt. Bostadsbyg<>ande skola. b . _ 
stu<>o· kl b'b]' k . . " , ,, aJn 

: r, SJU 1us, l IOte .·, utbl.ldnlllg, forskni ng m m finn s i tabe ll er av oliFa 

sia,. A ll a tabeller och s1ff ror ar 1cke al lrid giva nd e särsl · ilt sa0 d a d 
· . d o • . . · ' · " ~ '· n a n1 e so rten 
1 p 1ocenr, a Inga basuppg1fter f111ns att jämföra dem med. 

Nu t il l nyttan och gläd jen med den sovjeriska stati st iska årsboken. I Svenska 

~ag.blade; den 28 m~rs 1970 står på handelss idan en liten artikel med n1 brike 1~ 
O IJ etl llga ng J S1bmen bekräftas av SovJ'et". Artikeln har ha" 111 rat f· 0 N 

Y ·k T 1 .. · ' ' s tan ew 
OJ 1mcs oc1 boqar med: " R yssa rna har i re<>e l hemli ghaoll1't all a ·f . 

. r ·u o " ' uppgl ret 
om SI.na o Jetl gangar men nu ha r emellertid den sovjetiska tidni ngen Sovjetskaja 

RosslJa uppg1v1t att 1 vase ra S1bll'l en finns ett nytt olJ'efält son1 ·a·. d 
.. · .. Id " ' , , 1 ett a v e 

storsta 1 . va r en . A v d en statistiska å rsboken kan man få ut a tt 1968 har 

o lJ eproduKtiOnen vane fö ljande i million er ton 

för hela Sovjet 309,2 varav 

Ryska Rådsrepub liken. 251,2 
Ukrain a 12 
Vitryssland 1,7 
Uzbekistan 1,8 
Kazachsta n 7,4 
Georgien 0,03 

Azerbajdzjan 21 
Kirgiz ien 0,3 

Tad zj ikistan 0,1 
Turkmenista n 12 
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Här ser man hur li ten del av den sovjetiska oljeproduktionen, som nu fa ll er 

på det gamla Baku (Aze rbajdzjan). U nder 1968 va r produktionen öster om Ural 

37,4 mi llioner ton . 

Uppgifter frå n New-Yo rk Tim es om att ryssa rn a hemlighå ller a lla uppgifter 

om sina oljet ill gångar stä mmer icke med ve rkli gheten. O ljetillgångarna i Sibirien 

ha r redovisats å tmin stone de senaste tio å ren och ryssa rna ha r berättat om de 

fö rsta borrn in garn a, transporterna med flodtankers t ill o ljera ffinaderiet i O msk, 

utb ygg nad en av pipe- lines och ärnvägar Här ge r studi um av den statistiska 

å rsboken och sovjetisk press ofta a ndra uppgifter än vad ma n finn er i väster

lä nd ska a rtiklar. Härm ed ä r icke sagt att siffro rn a ska ll god tas okritiskt. 

H är ha r enbart ta lats om en sta ti stisk å rsbok men det ges ut fler. D et finn s 

en, som enba rt äg nas utrikeshan deln. E n annan behandl a r transport och tele

kommunik ationerna o s v. I denn a senare finn s en hel del uppgifter om handels

sjöfarten . 

Reda n nu ka n bes tä ll as den stat istiska å rsboken för 1969, vilken utkomm er 

under fj ärde kvarta let 1970. Man kan då jämföra uppgifte rn a och följ a ut

vecklingen. 
Erik Hall 

NAGRA FUNDERINGAR OMKRING TIS NR 2 1970 

I detta numm er nämns So vjet i fl era artik lar. A v kä llförteckn in ga rna att döm a 

har dock endast väster ländska källor utn yttjats. Vad jag kan se finn s icke heller 

en enda sovjet isk bok upptagen bl and den nyink omn a litteratu ren under sista 

halvå ret 1969. 

D etta ä r bakgrunden till mina funderin ga r, som jag vi ll sam manfatta tv å 

punkter . 

a) Kan en. fö rfatta re i TiS ha någon nytta av öppna sovjeti ska kä llo r? 

b) Hur skall en icke ryskkunni g skribent kunna dra nytta av de sovje ti ska 

källorna? 

För att ge svar på min fråga (a) skall jag ta två exempel ur T iS nr 2/70. J ag 

vi ll f ramh ålla att det endast ä r exempel och icke nå gon form a v kritik mot ar

t ikla rn a som sådana. 

Kap ten G . R asmu sson har öve rsatt en a rtikel om "Ocea nogra fi" frå n den 

fran ska tidningen " La Re vue Maritime". P å ett stä lle säger fran smä nnen -

enli gt R asmusson - att man vet tämligen lite om Sovjets insa tser på oceanologi ns 

områ de. Några fartyg nämn s även. Här skymtar även det besvär ma n har med 

ryska namn. Fransmän, engelsmän och tyskar har ol ika transkriberingssys tem och 

vi har någontin g mitt emell an . Denna f ra nska uppgift är vad jag kan se hel t 

fe l. Utländska forskare medföljer ofta sovjetiska forskningsfart yg och t vä rtom 

och jag v ill minn ~s att ä ven svenska har deltagit. D et finns m ånga f ler sov 

jetiska fartyg, som hå ller p å med ha v ens utforskning än de nämnda. R yssarna 
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l:ar batyskafer och undervattensla borato rier oc l1 en 
lh Il 

ny lag har antagits om kon -
tmenta y ans utnyttjande. 

d
. Dessa sovjeti ska uppgifter bo rde R asm usson kunn at få tag på h o 
tghet och o k · · k ' ' os nagon myn-

pape at t sm a om menta rer. Mera om detta sedan. 

I komm endörkapten Samuelssons artikel om "Oljan l' . k f k . 

Mellersta O stern" nämns bl a att . . - en P0 Itts · a · ror 1 

T . ' ' produknonen a v o lja i Sovjet l96S 308 
mt J . . ton och att den år ltga öknin gen bedöm s till 7 5-8 5 o; D var. 

ur vas terl än d ska källor kan 'ämför . ' . ~ 0
• essa uppgtfter 

(kan inköpas i b kl d J . SJ kl as med SovJets offtctella stati stiska å rsbok 
' 0 1a n e t toc wlm) Enli ot d S · 

av olJ' a under någ ra o f"] ' d · b enna va r OVJets produktion 
' ' ' ar o Jan e: 

1965 242,9 mil lioner ton 
1966 265,1 
1967 288,1 
1968 309,2 

Man kan även gå ett steg längre och i någon av p artiets ekonomi ska tidningar 

eller t dagspressen ftnna uppgiften för 1969 n ämli~en 328 ']]' 
v d! se tendensen f" 1970 f o . . b mt JOner ton. Om man 

. . or ra mga r a tt Janua nresulta tet uppgå r til 29 'Il ' 

ton. ~et; sta tt sn ska år sboken säger även, att produktionen a v o lja för 1 ;:~ :s~;~~ 
om ra va r 37,4 md lJOn er ton Man kan o 'd 1 fo 
delad o V" 'b ' . l ·. ' ' ga vt are oc 1 a denna summ a upp-

pa .. as tst m en o~ 1 Sachalm de enda o ljeproducera nde områden a i Si birien. 

De stbmska oiJefyndtgheterna anges i Sa muelssons a rtik el v o 

Plo o d . ara sva ra a tt ex-
a tera pa grun av kltma tologiska förhå ll anden Detta a"r t' l f " . 'k . 

f" b d" . · ' oc1 or stg n · t1gt 
men or ; n e oma Sov;ets oljeproduktion bör den sibiri ska oljan st d .. 

mare. Fran Sachalm tdl fa stlande t lägges nu t ex den a d l ' l d . u eras na r-
' n ra o Je e n tngen . 

Men det är Västsibirien som har det .. · . 
1969 20 milli oner h ' .. ' storsta mtresset. ProduktJOnen hä r va r 

ton oc heraknas 1975 uppoå t ill 100-120 ·11 · 
1980 till 230-260 ' Il · . b mt JOner ton och 

b os . mt ~ ~ n e r ton. D et ftnn s redan flera lå nga pipe-lines och nu 

ygb en c.a 800 km la ng, va rs rördiam eter blir 1 220 m o o 
störst i vä rlden. · m, som pasras va ra 

Det ka n i detta sa mmanha no äve o k b 1 1 

l. k o b ' n pape as a tt es ut 1ar fa tta ts om a tt byooa 
o Jetan ers pa 150 000 to d .. f o . bo' 

o ·. n u n er n a sta emarspenod. (1971-1975 ). 

.Naturgasen far tcke hell er glömmas bort i sa n1tn a t11l a t1"et 
bl f f . Rördiamete rn skall 

t ö r ;ä rrlednin ga rna 2,5 m. b · 

om ~:nd~~~t rader om o ljan vill j~g endast ha sagt att man kan få senare uppgifter 

. o Jer upp SOVJettska ka llor och enli gt min uppfattning sku ll e d et 
mtressa nt a tt se en ... f" l Il va ra 

d 
;am ore se me a n väs terlä ndska och sovje ti ska kä ll h 

se an en ana lys. ' or, oc 

Hur skulle nu en skribent, som icke beh a rskar r yska kunna få tag o od 
uppotfter s · 1 .. l ' ' pa sa ana 

b , om Jag 1ar namn t 1är ovan? J ag f" 
k o rutsatter att den svenska krigs-

ma ten har tillgå ng ti ll SOVJ.etiska tidningar, · · k o 
statts tt s arsbok o s v . En författare 
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skull e, t ycker jag, kunn a vä nda sig till d en myndi ghet, som läser dessa r ys ka 

tidni ngar och begä ra a tt få uppgifter om vad ryssa ma själva säge r om t ex 

ocea nologi och o lj a . 

Erik Hall. 

[~~~7~~~'"3[[;~;·; 
j, .... cTPO OU!f1fC Q . 
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