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Inledning 

Kl 1508 den 2 augusti 1964 anföll tre nordvietnamesiska torped
båtar den amerikanska jagaren Maddox på internationellt vatten i 
Tonkinbukten ca 30 distmin utanför N ord vietnams kust. J agaren 
samt fyra attackplan, som tillkallats från hangarfartyget Ticonderoga, 
besvarade elden till kl 1529 då torpedbåtarna drog sig tillbaka. 

På kvällen tre dagar senare, kl 2130 den 5 augusti, upprepades 
torpedbåtsanfallet mot Maddox samt mot jagaren Turner Joy, som 
denna gång var i sä llskap med Maddox. Striden varade till efter 
midnatt. Två torpedbåtar blev sannolikt sänkta och två skadade 
medan jagarna lyckades undvika torpedträffar. Flygplan från 
Ticonderaga besvärades denna gång av dåligt väder och mörker. 

Dessa drabbningar mellan Förenta Staternas och Nordvietnams 
flottor sägs ha öppnat den amerikanska allmänhetens ögon för sjunde 
flottans betydelse i Sydostasien. De belyste också i viss mån att USN 
inte var rustad för den typ av kustkrig, som skulle följa de närmaste 
åren. Sjunde flottan disponerade inga små snabba attackfartyg som 
var lämpade att ta hand om fientliga torpedbåtar ~ch hålla dem 
borta från deras tilltänkta mål. Tillräckligt närliggande baser för 
sådana attackfartyg fanns ej heller. (Naval Review 1966 sid 244.) 

I augusti 1964 skrev The New York Times om d en växande oron 
hos många sjöofficerare över nedgången, i arti llerikraft h os flottan 
och om bristen på små, snabba kapon- och bevakningsbåtar. Man 
påpekade också att de europeiska örlogsflottorna vanligen haft och 



har motortorpedbåtar och motorkanonbåtar medan USN med sin 
inriktning mot oceankrigföring ägnat föga uppmärksamhet åt sådana 
småfartyg. 

Erfarenheterna från det kalla kriget mellan Ost och Väst unde r 
åren efter VK 2 och nu senast från händelserna i Vietnam visar at t 
om en örlogsflotta skall kunna fullgöra sin uppgift som stöd fö r 
landets utrikespolitik måste den kunna verka även i fred samt inte 
endast ute på oceanerna utan även i begrän sade farvatten såsom i 
flodmynningar och havsbukter, längs kuster och i skärgårdar samt i 
farvattensförträngningar m m m m. Som oss närliggande exempel 
kan nämnas Sovjets ständigt pågående övervakning av det svenska 
sjöterritoriet. 

sjökrigföringens allmänna målsättning, att själv kunna utnyttja 
havet och dess färdvägar för egna syften samt att hindra fiende n 
från att fritt begagna sig av sjötransporter, gäller även för begrän
sade farvatten. De allmänna uppgifterna för sjöstridskrafterna bli r 
därför desamma där som ute på oceanerna. Förhållandet att upp
gifterna skall fullgöras i begränsade farvatten stä ll er emellertid s;ir
skilda krav på stridskrafternas utformning. 

I det följande lämnas en redogörelse för hur olika nationer ansett 
sig behöva speciella sjöstridskrafter för begränsade farvatten, fö r 
dessa stridskrafters utformning samt för hur de avses användas, all t 
i den mån uppgifter stått att erhålla från de senaste årens dags- och 
fackpress m fl källor. Data och andra uppgifter om en och samma 
farkosttyp har icke sällan varierat med källorna. De senaste eller i 
övrigt troligaste värdena har härvid utnyttjats. Tyngdpunkten har 
lagts på kanonbåtar och andra farkoster som kan utnyttjas för lik
nande uppgifter. Floran av sådana är dock så riklig att endast de 
typer, som bedömts vara mest intressanta eller aktuella för svenska 
förhållanden, har kunnat behandlas. Många andra stridsmedel, såsom 
helikoptrar och minor är väsentliga i begränsade farvatten. På grund 
a v utrymmesskäl har sådana ej kunnat behandlas. 

Deplacerande kanon- och patrullbåtar 

Kanonbåtar för skärgårds- och kustkrig är ingen ny företeelse . 
Sådana har funnits i olika utföranden sedan de seglande flottornas 
dagar. Vår- tids kanonbåt - ett relativt snabbt fartyg på omkrin g 
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100-200 ton och med artilleri eller kulsprutor som huvudvapen -
började växa fram under VK 2. Dess uppgift var då främst att be
kämpa fientliga motortorpedbåtar. Jagare, som av tradition använts 
härför, hade blivit för dyrbara och för fåtaliga för denna uppgift. 
Den ekonomiska utvecklingen är alltså en av orsakerna till att både 
stora och små flottor måste bygga fartyg av kanonbåtstyp. En annan 
orsak är att efter VK 2 har den ständigt ökande sjötrafiken i kombi
nation med oroshärdarna i världen tvingat fram ett behov hos de 
kustägande nationerna att kunna övervaka och bevaka sina sjö
territorier och trafiken där. Jagare och större fartyg har blivit över
kvalificerade för sådana ständigt pågående rutinuppgifter. De stora 
örlogsfartygen tillhör numera de stora haven. De måste därför 
kompletteras med små fartyg för uppgifterna i begränsade farvatten. 

Utvecklingen har alltså tvingat fram mindre enheter. De tekniska 
framstegen har möjliggjort en sådan utveckling utan att de enskilda 
enheternas slagkraft behövt bli alltför mycket lidande. Det är liksom 
tidigare vapenverkan, som ;ir effektivitetsmåttet och denna tenderar 
att bli mer oberoende a v underlagets storlek. 

För en ouppmärksam betraktare kan det vara lätt att förväxla 
orsak och verkan i denna utveckling. Det är inte så att de stora 
fartygen försvunnit från begränsade farvatten därför att deras upp
gifter där blivit inaktuell a . Tvärtom. U p p gifterna kvarstår oför
ändrade men de löses mer stridsekonomiskt med smärre fartyg. Låt 
oss närmare se efter var i världen kanonbåtar och liknande farkoster 
nyttjas och hur man anser att sådana bör vara beskaffade för att de 
bäst skall kunna lösa sina uppgifter. 

I Öster sjön byggs kanonbåtar av Finland. Danmark har sina 
"bevogtningsfartojer" typ Daphne. Sovjet vidareutvecklar så vitt 
man vet ej de motorkanonbåtar, som framkom under VK 2 och som 
fonfarande finns med i marinkalendrarna. För bevaknings- och 
övervakningsuppgifter längs de egna kusterna och i Östersjöutloppen 
utnyttjar detta land istället minsvepare och lätta fregatter med ar
tilleribestyckning. Västtyskland har "Kiistenwachboote" typ Ariadne. 
Dessas huvuduppgift torde, trots benämningen, vara minsvepning i 
grunda farvatten. För ren kustbevakning utvecklar Västtyskland en 
ny typ av W achboote. 

I Nordatlanten är det speciellt Norge och USA som bygger 
kanonbåtar. Norrmännen kan sägas vara ett föregångs land med sin 
typ Storm, som är under leverans. USA:s kanonbåtar typ Ashville 
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(PGM 84) är också en helt ny typ som är under byggnad. De engelska 

traditionerna på detta område vidmakthålls och vidareutvecklas 

främst av Vasper Ltd i samarbete med Vickers Ltd. Dessa firmor 

har utvecklat och byggt flera intressanta typer av snabba patrull

båtar och lätta fregatter, vilka kan fylla samm a uppgifter som mer 

konventionella kanonbåtar. Dessa fartyg har byggts för främmande 

mariner varom mera nedan. Frankrikenybyggeren intressant typ av 

patrullfartyg ("escorteurs cotiers") typ La Combattante. 

I M e d e l h a v e t är det främst de moderna italienska kanon

båtarna typ MC 590, som tilldrar sig intresset. Till Libyen har Vas
per Ltd levererat en lätt korvett T o bruk. 

I S y d a t l a n t e n finner man V os pers båttyper representerade hos 

Ghana (typ Kromantse) och i Karibiska h avet hos Trinidad
Tobago (typ Trinity) . 

A ven i I n d i s k a O c e a n e n förekommer Vaspers båtar nämligen 
i Kenyas flotta (typ Chui). 

I F j ä r r a n O s t e r n finns Vaspers produkter i Malaysiens flotta 

(typ Sri Kedah). Indonesien disponerar ett antal f d sovjetiska (typ 

Pmb) och amerikanska (typ äldre PGM) kanonbåtar. Den sydviet

namesiska flottan disponerar ett antal f d amerikanska motorkanon

båtar typ PGM 59-82. Nordvietnam har försetts med motorkanon

båtar från Kina (typ Swatow). Dessa är konvertibla till torpedbåtar 

och det är fartyg av denna typ som anföll amerikanska jagare i 

Tonkinbukten 1964 . En stor del av de amerikanska kanonbåtarna 

byggs för utnyttjande i Fjärran Ostern. Kina disponerar huvudsak

ligen nyssnämnda Swatow-typ, som byggs på kinesiska varv. Några 

uppgifter om denna typ, utöver vad marinkalendrarna anger, har ej 
kunnat erhållas . 

Denn a översikt av det moderna kanonbå tsbeståndet i världen av

slutas med Peru vid S t i 11 a h a v e t som har inköpt ett antal av 
Vaspers 110 fots båtar (typ De Los Heros). 

Man kan således konstatera att kanonbåtar eller liknande fartyg 

byggs för uppgifter i de flesta av världens hav och oberoende av om 

de skall fullgöra sina uppgifter i skyddade farvatten eller längs 

öppna kuster. Man konstaterar också att kanonbåten är en fartygs

typ på frammarsch i både små och stora mariner. En sammanställ

ning av data för de mer intressanta kanonbåtarna återfinns i nedan

stående tabell. Därefter följer en närmare beskrivning a v båtarna och 
deras användning. 
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Sammanställning av data för några moderna kanon- och bevaknings

båtar 

Land !Leve- l IDcpla-~ F l 
Typ 

rans Antal ce~~~nt k~~~~ Bestyckning 
o 
ar -

Finland 
1-120,2-57, AU vap Kanonbår/fregatt u. b. 2 600 ca 30 

Patrullbåt Nuoli 61-64 12 45 40 1-40, 1-20 

Danmark 
Bevftg Daphne 61-63 9 170 20 1-40, AU vap 

Tyskland 
Bevftg Ariadnc 60-63 8 140 15 1-40 
Bevftg ny typ u. b. 10 ca 200 30 2-40 

Norge 
Kanonbåt Sto rm 63, 20 120 30 1-76, 1-40 

u. b. 

V os per 
2-40, ksp Patrullbåt 103 fot 61-65 29 96 27 

110 fot 64-65 6 100 25 2-40, ksp 
Kanonbåt Tobruk 65 1 440 18 1-100, 4-40, ksp 

Frankrike 
Bevbåt La Combattante 64 1 200 25 ss 11, 1-30 

Italien 
Kanonbåt MC 590 65 4 200 41 3X 40, konvertibel 

till mtb och 
n1inutläggare 

USA 
Kanonbåt Ashville 66-67 12 240 40 1-76, 1-40, ksp 
Bevbåt Sw ift 65-66 64 18 25-28 3 ksp, l grk 

" 
PBR 65-66 120 ? 25 2 ksp 

Sverige 
Kanonbåt K 1 pro J ? ca 150 25 1-75, 1-40, ksp 

Finland 

I februari 1965 tillkännagav finska pressen att regeringen beslurat 

beställa två 600 tons k a n o n b å t a r för den finska örlogsflottan 

och i dagarna har den nye finske marinchefen, konteramiral Pir-
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(PGM 84) är också en helt n~ typ s.om är m~ der byggna.d. De engelska 
traditionerna på detta omrade vidmakthalls och vidareutv~cklas 
främst av Vasper Ltd i samarbete med Vickers Ltd. Dessa firmor 
har utvecklat och byggt flera intressanta typer av snabba patrull
båtar och lätta fregatter, vilka kan fylla samma uppgifter som mer 
konventionella kanonbåtar. Dessa fartyg har byggts för främmande 
mariner varom mera nedan. Frankrikenybyggeren intressant typ av 
patrullfartyg ("escorteurs cotiers") typ La Combattante. 

I M e d e l h a v e t är det främst de moderna italienska kanon
båtarna typ MC 590, som tilldrar sig intresset. Till Libyen har Vos
per Ltd levererat en lätt korvett Tobruk. 

I S y d a t! a n t e n finner man V os pers båttyper representerade hos 
Ghana (typ Kromantse) och i Karibiska havet hos Trinidad
Tobago (typ Trinity). 

A ven i I n d i s k a O c e a n e n förekommer V os pers b å tar nämligen 
i Kenyas flotta (typ Chui). 

I F j ä r r a n D s t e r n finns V os pers produkter i Malaysiens flotta 
(typ Sri Kedah). Indonesien disponerar ett antal f d sovjetiska (typ 
Pmb) och amerikanska (typ äldre PGM) kanonbåtar. Den sydviet
namesiska flottan disponerar ett antal f d amerikanska motorkanon
båtar typ PGM 59-82. Nordvietnam har försetts med motorkanon
båtar från Kina (typ Swatow) . Dessa är konvertibla till torpedbåtar 
och det är fartyg av denna typ som anföll amerikanska jagare i 
Tonkinbukten 1964. En stor del av de amerikanska kanonbåtarna 
byggs för utnyttjande i Fjärran Östern. Kina disponerar huvudsak
ligen nyssnämnda Swatow-typ, som byggs på kinesiska varv. Några 
uppgifter om denna typ, utöver vad marinkalendrarna anger, har ej 
kunnat erhållas. 

Denna översikt av det moderna kanonbåtsbeståndet i världen av
slutas med Peru vid S t il l a h a v e t som har inköpt ett antal av 
Vospers 110 fots båtar (typ D e Los Heros). 

Man kan således konstatera att kanonbåtar eller liknande fartyg 
byggs för uppgifter i de flesta av världens hav och oberoende av om 
de skall fullgöra sina uppgifter i skyddade farvatten eller längs 
öppna kuster. Man konstaterar också att kanonbåten är en fartygs
typ på frammarsch i både små och stora mariner. En sammanställ
ning av data för de mer intressanta kanonbåtarna återfinns i nedan
stående tabell. Därefter följer en närmare beskrivning av båtarna och 
deras användning. 
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Sammanställning av data för några moderna kanon- och bevaknings
båtar 

Land /Leve- l /Dcpla-, F l 
Typ ran s Antal cement k:~t Bestyck n in g 

år ton P -
Finland 
Kanonbåt/f re ga tt u. b. 2 600 ca 30 1-120, 2-57, AU vap 
Patrullbh Nuoli 61-64 12 45 40 1-40, 1-20 

Danmark 
Bevftg Daphne 61-63 9 170 20 1-40, AU vap 

Tyskland 
Bevftg Ariadne 60-63 8 140 15 1--40 
Bevftg ny typ u. b. 10 ca 200 30 2-40 

Norge 
Kanonbår Storm 63, 20 120 30 1-76, 1-40 

u. b. 

Vosper 
Patrullbåt 103 fot 61-65 29 96 27 2-40, ksp 

110 for 64-65 6 100 25 2-40, ksp 
Kanonbåt Tobruk 65 1 440 18 1-100, 4-40, ksp 

Frankrike 
Bevbåt La Combattante 64 1 200 25 ss 11 , 1-30 

Italien 
Kanonbår MC 590 65 4 200 41 3 X 40, konvertibel 

till mrb och 
minutläggare 

USA 
Kanonbår Ashville 66-67 12 240 40 1-76, 1-40, ksp 
Bevbår Swift 65-66 64 18 25-28 3 ksp, 1 grk 

" PBR 65-66 120 ? 25 2 ksp 

Sverige 
Kanonbåt K 1 prO J ? ca 150 25 1-75, 1-40, ksp 

Finland 

I februari 1965 tillkännagav finska pressen att regeringen beslutat 
beställa två 600 tons k a n o n b å t a r för den finska örlogsflottan 
och i dagarna har den nye finske marinchefen, konteramiral Pir-
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honen, offentliggjort sin bedömning av marinens fartygsbehov på 
sikt. Bedömningen är publicerad i den finska tidskriften Navigator 
nr 7-8/66. Följande utdrag kan vara av intresse för att belysa 
kanonbåtarnas uppgifter. 

"- - - Landstigningsoperationer har förändrats på grund av 
lufttransporter. Eftersom helikoptrar kan landa var som helst, kan 
en flygöverlägsen angripare inleda landstigningen genom att ta vissa 
skärgårdsavsnitt från luften, exempelvis centrala trafikknutpunkter 
och öar, och sålunda splittra försvararens enheter. Försvararen 
måste vid luftlandsättning söka förinta de enheter, som landsatts 
framför och på sidan av landstigningss tränderna och detta måste ske 
före huvudlandstigningens början. - --

Kvantiteten och kvaliteten av de vapen, fartyg och enheter, som 
skall användas vid neutraliteten s skyddande och angreppets av
värjande, bestämmes av fiendens fartygs-, flygplans- och enhetsantaL 
På grund av vår långa kust kan försvaret icke uppbyggas effektivt 
överallt. Sålunda måste de mest utsatta kustobjekten skyddas med 
fast kustartilleri . Vid are måste försvarsdjupet till havs åstadkommas 
genom mineringar och genom en slagkraftig flotta. Flottan måste 
kunna fylla sjöförsvarets luckor på de platser, där fasta försvars
anordningar saknas. - - -

Den åländska skärgårdens läge i norra delen a v Östersjön ställer 
stora krav på skydd och försvar av områdets neutralitet. Dessa upp
gifter måste kanske fullgöras endast med hjälp av flottstyrkor, vilket 
av dem förutsätter synnerligen stor slagkraft och beredskap. - - -

Kanonbåtarna utgör vår flottas stomme; deras huvuduppgift är att 
avvärja angrepp som sjöledes riktas mot våra kuster, att förhindra 
fiendens spaning och röjning, att understödja de egna snabba patrull
båtarnas anfall och att understödja landstridskrafterna genom 
terrängbeskjutning ; de kan även användas för skydd av sjötrafik 
samt för mineringsverksamhet. 

De snabba patrullbåtarna representerar vid sidan a v kanonbåtarna 
slagkraften med huvuduppgift att anfalla fiendens fartyg och spa
ning; med de snabba patrullbåtarna utförs dessutom huvuddel en a v 
de ständiga säkringsuppgifterna på vårt skärgårdshav samt avvärj
ningsuppgifter vid skärgårdsstrider. - - -" 

Den finske marinchefen slutar med att ange följande målsättning 
för utbyggnad av finska flottan. 
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Bild J. 

Finsk kanonbåt. 

"Med beaktande av dc tidigare omnämnda uppgifterna och kra
ven, våra ekonomiska och byggnadstekniska möjligheter samt våra 
möjligheter att anskaffa vapen bör byggnadsmålsättningen under dc 

.. o narmaste aren vara: 
fyra med tunga automatkanoner utrustade kanonbåtar på cirka 

600 ton, to l v med modern beväpning utrustade snabba patrullbåtar, 
ett minfartyg, fem med lätt artilleri och ubåtsjaktvapen utrustade 
bevakningsfartyg samt fjorton minsvepare av trä. Dessutom måste 
de närmaste årens program omfatta transportfartyg och erforderliga 
hjälp- och underhållsfartyg." 

Förverkligandet av detta byggnadsprogram höjer totaltonnaget 
för finska flottan från nuvarande 5 000 ton, som fredsfördraget av 
år 1947 medger, till 1 O 000 ton. Möjligheterna att få tillstånd härtill 
behandlas ej i artikeln. 

Beträffande kanonbåtarna är följand e känt: 
Längden blir 70 meter och bredden ca 8 meter. Huvudbestyck

ningen utgörs av en 120 111m automatisk allmålspjäs av senaste Bo
forskonstruktion. Därtill kommer två 57 111m automatkanoner, 
ubåtsjaktvapen samt modern stridslednings- och n a vigeringsutrust
ning. De skall levereras 1967. Efter ingående studier av olika slags 
framdrivningsmaskinerier har den finska expertisen bestämt sig för 
ett kombinerat diesel- och gasturbinmaskineri av modernaste typ. 
Var och en av de två båtarna skall utrustas med en gasturbin på 
22 000 hkr från Bristol Siddeley. Farten torde bli inemot 30 knop. 
(Sveriges Flotta 6/65.) 

Om de finska snabba p a t r ull b å t a r n a, som skall samverka med 
kanonbåtarna, har inga uppgifter utöver marinkalendrarnas stått att 
finna. 
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Tyskland 

För närvarande pågår vid Lurssen Werft utveckling av en ny typ 
W a c h b o o t e a v sedd för Bundesgrenzschutz. Utvecklingen skall vara 
klar hösten 1966, då en första serie på tio båtar avses beställas för 
leverans 1968-70. Kostnaderna beräknas till ca 5 millioner DM per 
båt. Som grund för projektet ligger nuvarande Jaguar-båten och det 
blir således en båt av storleksordningen 190-200 ton. Bårarna kom
mer dock att byggas av stål för att få ett starkare skrov och möjlig
het till gång i lätt is. 

Följande motorarrangement, som skall ge en maxfart överstigande 
30 knop och en patrulleringsfart av ca 9 knop, är planerat. För hög
fart: 2 st dieslar a 3 600 hkr samt för patrull eringsfart: l st diesel a 
675 hkr (mittelmotor). Tre propellrar varav en ställbar för mittel
motorn. 

Beväpningen skall utgöras av 2 st Bofors 40 mm automatkanoner 
med äldre eldledningsanläggningar från Jaguar-båtar, som moderni
serats. Besättningen beräknas till 25 man. Frånsett att båtarna saknar 
torpertuber kommer de att likna Jaguar-båtarna. 

Norge 

Prototypen för de nya norska kanonbåtarna, Storm, levererades 
1963. Efter ingående försök och prov med denna tecknades kontrakt 
om leverans av ytterligare 19 båtar. Av dessa har nu (sept 1966) tre 
överlämnats till norska flottan och ytterligare tre har sjösatts. Hela 
serien skall enligt kontraktet vara levererad 1967. 

Båtarna har stålskrov med överbyggnader av fiberglas . Deplace
mentet är i runt tal 125 ton och längden 119 fot. Beväpningen ut
görs av en 76 mm automatkanon för och 40 mm automatkanon akter, 
båda av Bofors konstruktion. Radareldledningen är av samma typ 
som på de nya norska fregatterna men i en enk lare version. Vikt och 
utrymme har reserverats för eventuell framtida installation av lätt 
sjörobot. Huvudmaskineriet utgörs av två dieslar om varde ra 3 600 
hkr. Besättningen kan i sin helhet förläggas ombord. Plats finns för 
fyra officerare och 19 man. Man har strävat efter att ge kanon
båtarna en så låg silhuett som möjligt. 
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Bild 2. 
Norsk kanonbett typ Storm. 

Kanonbåtarna - liksom den moderna norska flottan i övrigt -
är ett resultat av den norska "marinplan" som med amerikansk hjälp 
växte fram sedan Norge blivit medlem i NATO 1949. Till en början 
var det tal om att bygga två eskadrar med en kryssare och ett antal 
jagare i vardera. Dessa tankar övergavs 1952 och ersattes av planer 
på en jagarflotta. Man hade redan fyra jagare och USA ställde i ut
sikt att överlåta y tterligare fyra. Detta skulle ha inneburit att norska 
flo ttan satsat huvuddelen av sina resurser i jagare. 1958 övergavs 
även dessa planer. Ekonomin tillät ej att man byggde så många ja
gare, som den långa norska kusten fordrade, om övervakningen 
skulle bli effektiv. Så föddes iden om en kustflotta i ordets egentliga 
bemärkelse bestående av ett relativt stort antal mindre fartyg och 
båtar. Dessa skulle få stor rörlighet och flexibilitet och kostnaderna 
per enhet skulle hållas nere så långt det var möjligt. 
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Resultatet av marinplanen, vilken antogs av norska stortinget 
1961, blir efter full utbyggnad fyra fregatter, två patrullfartyg om 
700 ton bl a avsedda för ubåtsjakt, femton ubåtar, tjugo motortor
pedbåtar och tjugo kanonbåtar sam t minsvepare och hjälpfartyg. 
(Proceed in gs 1/66.) 

En av motortorpedbåtarnas och motorkanonbåtarnas uppgifter 
sägs vara att övervaka de norska farvattnen gentemot de talrika 
ryska fi skefartygen. Norrmännen minns allt för väl hur de under 
sis ta kriget togs på sängen a v en fientlig flotta. En viss ytter ligare 
antydan om kanonbåtarnas roll i kustförsvaret kan utläsas ur en 
artikel ben~imnd "Moderne kystartilleri" införd i Norsk Militärt 
Tidsskrift nr 8/66. l avsnittet "Mobilitet" sägs bl a följande. 

"Behovet av rörliga stridskrafter i kustförsvaret kommer alltid att 
finnas och om man betraktar ett sjöförsvar i dess helh et är det ma
rinens fartyg som principiellt sett skall utgöra sådana rörliga enheter. 
Landbaserade rörliga stridskrafter kan också komma på tal för lösan
de av speciella uppgifter.- --Efter hand som sjöstridskrafternas 
fart har ökat har det emellertid blivit alltmer markant att landba
serade förband distanserats i rörlighet." 

Artikeln slutar med att påpeka att nära samverkan mellan sjö
och kustartilleristridskrafter är en själ v klar nödvändighet om man 
vill uppnå ett effektivt kustförsvar. 

England (Vosper Ltd) 

Vospcr Ltd har projekterat och byggt några intressanta båttyper 
lämpade för sjökrigföring i begränsade farvatten. Grundtanken 
bakom dessa projekt har varit de ständigt stigande kostnaderna för 
anskaffning och underhåll av fartyg samt för utbildning av besätt
ningar. Tre av de aktuella typerna beskrivs närmare i det följande. 

103 fots kanon-/patrullbåt 

De första båtarna av Vaspers 103-fotstyp köptes av Malaysien 
1961. Beställningen omfattade sex båtar. Den utökades 1963 med e~1 
order på ytterligare fyra och 1965 med en tredje order omfattande 
14 båtar. Ett stort antal av dessa har hunnit tas i operativt bruk. 
Ytterligare båtar har levererats till andra mariner. 

Längden 103 fot valdes såsom varande den minsta som kunde med-
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Bild 3. 
103 fots patrullbåt typ Vosper. 

ge dels en godtagbar vapenvikt och dels en godtagbar fart i öppen 
sjö under normala förhållanden. Båten är försedd med stabiliserings
fenor med det dubbla ändamålet att bidra dels till en stabil vapen
plattfonn och dels till besättningens uthållighet och effektivitet. 
Kraftig rullning under lång tid är tröttande. 

Maskineriet utgörs av två dieslar, som ger båten en maxfart på 
omkring 25 knop. Marschfarten är 17 knop, vilket ger en aktions
distans på 1500 distmin. Beväpningen utgörs av två 40 mm L 70 Bo
fors automatkanoner samt lysraketer. Plats finns reserverad för 
hydrofon. Sjunkbomber kan medföras. 

Besättningen består av fartygschef, två officerare, tre underbefäl 
och 16 matroser. Chefen disponerar egen hytt. Officerarna bor i gun
rummet (i hytt så länge hydrofon saknas). Underbefälet har egen 
mäss. Förläggnings- och arbetsutrymm en kan tillslutas hermetiskt 
gentemot kemisk krigföring eller radioaktiv t nedfall. Luftfilter sak
nas dock. 

Maskinerna kontrolleras under gång från bryggan eller styrhytten. 
Maskinrummen behöver då ej vara bemannade. Styrhytten tjänstgör 
även som stridsledningscentral, navigeringsplats och maskincentraL 
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Bild 4. 
110 fots patrullbåt typ Vosper. 

110 fots kanon-/patrullbåt 

Denna typ är en förstorad 1 03-fotstyp. Samma principlösningar 
har använts. Den har byggts speciellt för Peru i sex exemplar. Dessa 
gjorde vid leveransen samlad förflyttning från Portsmouth i England 
till Lima i Peru (9 000 distmin). 

Det större utrymmet på däck kan utnyttjas för alternativa vapen 
och under däck har man fått plats för starkare motorer, som ger 
båten högre fart. Bestyckningen utgörs i grundalternativet av två 
40 mm automatkanoner eller två 20 mm Oerlikon-kanoner. De kan 
bytas mot Seacat-lavettage. Den aktra kanonen kan om man så vill 
ersättas med fyra 45 cm torpeder i fällare eller med minor och den 
förliga med lätta antiubåtsraketer (80 mm Oerlikon) . Hydrofon och 
sjunkbomber kan också medföras. I stridsledningscentralen (=styr
hytten) får i denna version ett automatiskt plottingbord rum. 

K o r v e t t/k a n o n b å t 

Vosper h~r i samarbete med Vickers projekterat och byggt en kor
vett på ca 450 ton som kan beväpnas antingen som ubåtsjaktfartyg 
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Bild 5. 
Korvett/kanonbåt typ Vosper. 

eller som kanonbåt. Den är levererad till Ghana i den förstnämnda 
och till Libyen i den sistnämnda versionen. 

Textdelen i Vospers broschyr över denna korvett fäster läsarens 
uppmärksamhet på några av de problem som är aktuella vid pla
nering av moderna örlogsflottor. Under rubriken "Kostnad" säger 
Vosper bl a: Fyra a sex korvetter kan byggas och hållas i drift för 
samma kostnad som en modern fregatt. Fartyg som är dyra blir 
automatiskt värdefulla mål för fienden. Om en fregatt sänks är det 
en allvarlig förlust. Därför kommer en fiende att anstränga sig för 
att nå detta mål även om det innebär stor insats och stor risk för 
honom. Korvetter å andra sidan får ett visst skydd genom sin ringa 
storlek och sin goda manöverförmåga men också därigenom att de 
är fler och lättare att ersätta än fregatter. 

Under rubriken "Tillgänglighet" sägs bl a att korvetter, som inom 
en given ekonomisk ram kan byggas i fler exemplar än t ex fregatter, 
därigenom blir mer tillgängliga för operativt bruk. Deras enklare 
beväpning kräver i sin tur enklare utbildning och underhåll, vilket 
allt leder till samma resultat. (Denna tes, liksom de övriga i Vospers 
broschyr går naturligtvis endast att tillämpa intill en viss minimi
gräns, vilken bestäms av fiendens utrustning m m. Detta framhålles 
ej i broschyren.) 
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Under rubriken "Effektivitet" påpekas att ett antal enklare kor

vetter kan vara lika effektiva som en dyrare fregatt. Vitt skilda an
vändningsområden exemplifieras. Beträffande bruket i fred sägs att 
v id oroligheter i land kan ofta en örlogsmans blotta närvaro i ham
nen åte rställa lugn och ordning - många gånger utan a tt ett skott 

behöver lossas. Det är inte alla som tänker på att en örlogsman, som 

döljer sin styrka bakom ett vackert skrov och blå uniformer, är hel t 

unik i detta avseende. Attackflygplan över hustaken el ler trupper på 

ga torna kan många gånger reta befolkningen mer än lugna den. (Att 

detta är riktigt exemplifieras i senare tid bl a av hur danskarna mot

tagit tyska NATO-trupper på sitt territorium jämfört med hur de 

mottagit tyska örlogsmän i sina hamnar.) 

Korvetten drivs av två dies lar som ger den en maxfart av 20 knop 

och en marschfart av 18 knop. I ubåtsjaktversion utgörs beväpningen 

av en l O cm handriktad kanon, en 40 mm automatkanon och en 

squid med hydrofon. I kanonbåtsversion är beväpningen en 10 cm 

pjäs enli gt ovan och fyra 40 mm automatkanoner. Korvetten kan 

helt tillslutas gentemot ABC-krigföring. Den är för sedd med sprink
lers och luftfilter. Besättningen utgörs av 50-60 man va rav fem 

officerare. (Vosper Ltd broschyrer över n ~imnda båtar.) 

Frankrike 

Den franska kustbevakningsbåten L a C o m b a t t a n t e levererades 

1964. Den är ännu ensam i sitt slag och synes vara byggd som proto

typ för en kommande serie eller som försöksfartyg för lätta vapen. 

Deplacementet uppges till 200 ton men bå ten förefaller vara större. 

Den ä r 45 m lång och 7,5 m bred. Den har visat sig vara en utmä rkt 

sjöbåt och en bra och stabil plattform för vapen av många typer. 

Skrovet är byggt av trä och plast. Båten drivs av dieslar som ger 
den en maxfart av ca 25 knop. 

Den nuvarande beväpningen ä r förvånansvärt lätt i förhå ll ande 
till båtens sto rlek, vilket antyder att den är av försökskaraktär. Be

väpningen utgörs av ett lavettage för SS 11 sjörobotar, ett lysraket

stä ll (14 st 90 mm raketer) och en 30 mm Oerlikon automatkanon 

som luftvär-n. Bå ten har ingen minräls men den kan ta sjunkbomber. 
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Bild 6. 
La Combattante . 

l talien 

M C 59 O är konstruerad på erfarenheter från föregångaren MC 

491. Den kan utny ttjas som kanonbåt, torpedbåt eller minutläggare. 
Ombestyckning kan ske på kort tid enli gt något av följande rtlterna
tiv: 

Kanonbåt 
Torpedbåt 

- Minutläggare 

Tre 40 mm automatkanoner 
Fyra 53 cm torpedtuber och en 40 mm automat
kanon e l l e r två 53 cm torpedtuber och två 40 
mm automatkanoner 
14 st MK 36 minor och en 40 mm automatkanon 

Försök pågå r att beväpna en av båtarna med sjö robot jäm te eld
ledning av ny typ. Man undersöker dessutom möjligheterna att a lter

nativt installera en 76 mm automatkanon. Om konvertibiliteten 

överges och båten specialbyggs för någon a v versionerna kan dess 
allmänna prestanda ökas. 

Båten är i hög grad automatiserad. D etta gäller främ st vapen- och 

maskinkontro ll samt kontro ll a v lu ftkonditioneringen. Vid passage 
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Bild 7. 

ltaliensk kanonb!it ty p MC 590. 

av radioaktivt nedfall kan båten tillslutas i fyra separata avdel
ningar där 30 mm övertryck kan hållas. Den italienska industrin 
har gjort stora ansträngningar för att skapa lätta och miniatyriserade 
utrustningar för eldledning, navigering och samband. 

Skrovet är helt av stål. Förskeppet är rundbottnat till förmån för 
båtens sjöduglighet. Man har accepterat de lägre fartprestanda, som 
blir en följd härav. Deplacementet är ca 200 ton. 

Maskineriet utgörs av två dieslar och en gasturbin som driver 
propellrar med vridbara blad. Fartprestanda: endast dieslar 30 knop, 
dieslar och gasturbin 36 knop. För kortare perioder kan farten höjas 
till 41 knop. Aktionsdistansen är 900 distmin. vid 26 knop samt 550 
distmin vid 36 knop. 

Under gång erfordras ingen personal i maskinrummen. Såväl 
dieslarna som gasturbinen kan kontrolleras från bryggan eller alter
nativt från en maskincentraL 

(Italienska inarinledningen, broschyr.) 
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Bild 8. 

Mekongdeltat f r/in luften. 

USA 

I Vietnam, liksom i många underutvecklade länder, spelar va tten
vägarna en dominerande roll. Sjötransporterna längs Vietnams 
kuster, på dess flod- och kanalsystem samt i deltaområdena är vitala 
för både civilbefolkningens och de stridande styrkornas försörjning. 
Den sydvietnamesiska kusten är på sina ställen mycket långgrund och 
den sträcker sig från 17 :e parellellen i norr till gränsen mot Kambod ja 
i söder, ca 120 miles fågelvägen. Egentlig skärgård saknas men flod
mynningar, vittgrenade deltan, bukter och vikar är många och dessa 
ger skydd åt kustsjöfarten. Denna är livlig, varje dag kan många 
tusen djonker vara i rörelse. Viet-Cong-guerillan får till viss del sina 
förstärkningar och sitt underhåll sjövägen genom smuggling och in
filtration. I denna verksamhet används både djonker och större, be
väpnade fiskefartyg. På grund av den omfattande trafiken till sjöss 
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Bild 9. 
Två av båtarna i en djonkeskader. 

är ~et ett stort problem att skilja Viet-Cong-båtarna från den legala 
traf~ken. För att underlätta detta har Sydvietnams regering förklara t 
~tt mom ~ess territorialhav (3 distmin) kommer alla fartyg som ej är 
1 laga trafik att beslagtas samt att övervakning och kontroll till sjöss 
utsträckts intill tolv distmin från kusten. 

I bör~~n av Vietnamkonflikten saknade USN lämpliga örlogs
fartyg for kontroll av den omfattande sjötrafiken. Sjunde flottan s 
fartyg - avsedda för oceanbruk - var för stora och kvalificerade. 
~.eh?vet av osjötrafikkontroll var emellertid överhängande och många 
losnmgar pa problemet att snabbt skapa en sådan såg dagens ljus. 

I d~tta atomålderns tidevarv skapades således för den sydviet
n~meStSka flottan en särskild d j o n k e s k a d e r, vars uppgifter är att 
hmdra kommunistisk infiltration. Amerikanska sjöofficerare har pla
cerats som rådgivare vid eskadern, som består av mer än 100 djonker. 
Storleken på djonkerna varierar mellan 55 och 30 fot. De större har 
hjälpmotor, de mindre endast segel. Beväpningen utgörs av lätta kul
sprutor (7,62 mm), granatkastare, gevär, handgranater, 2112 fots kni
var (!) och andra handvapen. De opererar i grupper om sju: en 
motordjonk -och sex seglande. Radio finns endast på motordjonken, 
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Bild 10. 
Patrullbåt ty p PER tillhörande USN. 

som upprätthåller sambandet med land. I övrigt används flagg
signalering. 

Åren 1964-65 förekom i den amerikanska fackpressen en rätt 
livlig diskussion kring behovet av farkoster för uppgifter i begrän
sade farvatten. Sammanfattningsvis ansåg man att sådana farkoster 
skall tåla måttlig sjö, att deras vapen bör vara bä ttre än på mot
svarande fientliga båtar och att aktionsdistansen bör vara 500-700 
distmin för erhållande av tillräcklig operationsfrihet. Vidare bör 
farkosterna vara tillräckligt små för att kunna operera i grunda 
farvatten, de bör erbjuda liten målyta och ha god manöverförm åga. 
Huvudmotorerna bör vara dieslar på grund av driftsekonomi och 
krav på enkelt underhåll. Gasturbiner bör emellertid förekomma för 
att ge båtarna hög toppfart då sådan behövs. Man fäste också vikt 
vid att bå tarna är tystgående, så att fientliga posteringar ej varnas 
långt innan båtarnas vapen kan verka. Beväpningen bör vara flexibel: 
kanoner/ torpeder/minor men även robotar eller andra rekyllösa va-
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pen. be senare kan med fördel utnyttjas även för kustbeskjutning. 
För fartyg så ovanliga vapen som eldkastare rekommenderas även . 
Radar- och sambandsutrustningen bör vara god. Beväpningen skall 
kunna skiftas allt efter uppdragens art. 

Materielen bör vara enkel - inte minst med tanke på utbildning 
och underhåll - och slutligen bör båtarna vara så beboeliga att de 
kan vara ute flera dygn i sträck. 

Beträffande taktiken framhölls i diskussionen att båtarna bör ope
rera i skydd av kust och skärgård. Om de under mörker framförs 
nära stränderna blir det mycket svårt att upptäcka och bekämpa 
dem. I samband härmed påpekades att båtarnas normala fart är 
marschfart. Då syns och hörs de minst. Endast i undantagsfall bör 
toppfart utnyttjas. 

Den 20 december 1965 meddelades i New York Times att USN 
får en snabb leverans av ett antal plastbåtar, ursprungligen avsedda 
för fritidsbruk men nu modifierade för tjänst i Vietnam. De benämns 
Patrol Boat River (PBR). Båtarna är avsedda för Mekongdeltat 
och kustleder där svårigheterna att bemöta Viet-Cong-infiltrationen 
erbjuder särskilda problem. Behovet av båtarna var så stort att ma 
ej gjorde något försök att bygga om befintliga bevakningsbårar, t ex 
från The Coast Guard, eller att projektera en ny typ speciellt avsed 
för ändamålet. De beställdes den 29 november 1965. Kontraktet om
fattar 120 grundgående båtar med vattenstrålemotor, de första i 
sitt slag inom USN. Vattenstråledriften gör dem speciellt lämpade 
för grunda farvatten. Båtarna är 31 fot långa och 12 1/ 2 fot breda. 
Farten är mer än 25 knop. Leveranserna påbörjades den 20 januari 
1966. Priset för hela serien har uppgetts till 3,9 millioner dollar. 

Beväpningen utgörs av en 12,7 mm dubbelkulspruta för och en 
7,62 mm kulspruta akter. Besättningen utgörs av fyra man: en chef 
och tre artillerister. De matroser och officerare, som uttagits fö r 
tjänstgöring på de nyuppsatta förbanden av PBR, får sin grundläg
gande utbildning i en ny skola, som sedan mars 1966 är belägen i 
San Francisco. Den disponerar 21 PBR. Eleverna får mellan fem och 
tio veckors utbildning omfattande speciella ämnen såsom landstig
ningar, guerillakrig och vietnamesiska. 

En annan typ av småbåtar, som tillförts USN för uppgifter i 
Vietnam, är de s k S w i f t-b å t a r n a. Dessas deplacement är ungefär 
18 ton, längden so fot och farten 25 knop. skrovet är byggt av alu
mtmum. Framdrivningsmaskineriet utgörs av två dieslar. Båtarna är 
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Bild 11 
Pat rullb!it typ Swift tillhörande USN. 

beväpnade med en dubbel 12,7 mm kulspruta i en särskild brunn 
omedelbart över och akter om styrhytten samt en kombinerad 81 mm 
granatkastare och 12,7 mm kulspruta på akterdäck. Intill januari 
1966 hade 54 st Swift-båtar levererats till USN. Som ett prov fick 
de först levererade båtarna utföra en övervakningsoperation längs hela 
sydvietnamesiska kusten. Operationen tog 17 dagar. Förrådskomplet
tering skedde härunder till sjöss från olika typer av stödfartyg såsom 
minsvepare, jagare, förrådsfartyg o s v. Båtarnas ordinarie opera
tionsområden är dock begränsade till mindre kustavsnitt. För att ut
nyttja båtarnas materiella uthållighet har de dubbla besättningar. 

Vietnamkriget har föranlett USA att bygga även tolv kanonbåtar. 
Typbåten har döpts till A s h v i Il e (PGM 84 ). Dess befälstecken 
hissades första gången den 6 augusti 1966. Enligt den amerikanska 
fackpressen är dessa kanonbåtars uppgifter 
att motverka infiltration och guerillaföretag längs kusterna, 
att kontrollera kustsjöfarten, 
att utöva blockad, 
att stödja egna amfibieföretag samt 
att bevaka och ingripa mot fientliga trupprörelser längs kusterna. 
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Bild 12 . 
Modell av kanonb!it typ PGM 84, som är under byggnad för USN. 

Särskild vikt har lagts vid att göra båtarna dels grundgående och 

tystgående vid låg fan för att medge operationer tätt inpå land och 

dels snabbgående för att medge överraskande anfall och korta tider 

i fiendens eldzon. Båtarna är avsedda huvudsakligen för kustfar

vatten men de får stor sjödugligh et och uthållighet som medger 
oceanpassage för egen maskin. 

Beväpningen utgörs av en 76 mm och en 40 mm automatkanon 

med integrerad eldledning (Mark 63 ). En enkel radar betjänar såväl 

eldledning som navigering. Dessutom finns två dubbla kulsprutor 
(12,7 mm). 

Besättningen utgörs av en chef (lieutenant) en l :e officer (lieutenant 

jr grade) samt en artilleriofficer (grad = l:e off). Därtill kommer 21 

man. Deplacementet är 230 ton, längden 165 fot, bredden 23 fot och 

djupgående 8,5 fot. Den första bå ten sjösattes 1 maj 1966. Kost

nadsuppgifterna har varierat med källorna. Den lägsta observerade 

siffran har varit 3 millioner dollar per båt, vara v l million enbart 

för framdrivningsmaskineriet, och den högsta har varit omkring 5 
millioner dollar. 

22 

Båtarna framdrivs av alternativt två tystgående dieslar (a 900 

hkr) verkande på var sin propeller eller en gasturbin (14 000 hkr) 

verkande på båda propellrarna. Toppfarten uppges vara 40 knop 

och enligt Navy Times kan denna fart uppnås på en minut från 

stillaliggande. Stolarna ombord är försedda med säkerhetsbälten att 

utnyttjas vid operationer med hög fart. 

K u s tö v e r v aknin g en s am o r d n a s från små kustbevaknings

centraler i land med relativt primitiv utrustning: radioapparater och 

kartor. Amerikansk sambandspersonal och amerikanska rådgivare 

tjänstgör vid centralerna och på de vietnamesiska fartygen medan 

Sydvietnams flotta har representanter på deltagande amerikanska 

fartyg. 
På bevakningsfartygen är visiteringsgrupper om fem man 

organiserade: en amerikansk och en vietnamesisk officer, en signal

man, en "damage control man" och en artillerimatros. Särskilda 

metoder används för att avslöja gömda vapen eller förråd. Så t ex 

undersöks fisklaster med långa känselspröt och längs fartygsbott

narna dras repslingor för att avslöja vattentäta behållare eller annat 

som dolts under vattenytan. 

Ett exempel på patrullbåtarnas vapentaktik framgår av föl

jande episod, som utspelas under mörker. En misstänkt trålare upp

täcks från en patrullbåt. För identifiering belyser patrullbåten om

rådet medelst lysgranater från sin 81 mm granatkastare. Trålaren 

sätter då kurs in mot land varvid patrullbåten följer efter. Plötsligt 

beskjuts patrullbå ten med automatvapen från stranden. Patrullbåten 

besvarar elden med sina kulsprutor, som får bestryka stranden, sam

tidigt som granatkastaren används för bekämpning av de mål som 

upptäcks. 

Eftersom de bå tar, som verkar nära kusten, nödvändigtvis måste 

vara små kan de råka ut för situationer, som de ej klarar av på egen 

hand. USN har löst detta problem genom att avdela stödfartyg, 

t ex radar picket destroyer escorts, som håller till sjöss utanför ak

tuella kuststräckor och som därifrån kan stödja bevakningsbåtarna 

med artillerield mot plötsligt uppdykande fiender både till sjöss och 

på land . Stödfartygen tjänstgör även som framskjutna baser varifrån 

bevakningsbåtarna kan få nya förråd och nya besättningar. 

(Fortlöpande notiser och artiklar i Proceedings, All Hands, Navy, 

us m fl.) 
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Sverige 

Behovet av en modern svensk kanonbåtstyp har stått klart sedan 
början på 1950-talet, då man började kunna förutse den successiva 
avgången av jagare och andra fartyg lämpade för kustbundna för
svarsuppgifter. 

Marinledningen undersökte då möjligheterna att anskaffa konver
tibla torped-/kanonbåtar. Sedan en sådan lösning av flera skäl visat 
sig mindre lämplig väcktes i marinplan 60 förslag om anskaffning av 
en särskild kanonbåt för uppgifter i anslu tning till egen kust eller 
skärgård samt i de strategiska förträngningarna. Marinplanen god
kändes av riksdagen såsom grund för marinens fartygsbyggnader 
under 1960-ta!et. Båttypen godkändes även i OB 62, av försvars
kommitten 1962 samt i försvarsbeslutet 1963. Enligt OB 62 skulle 
båtarnas uppgifter vara 

anfall på en angnpares överskeppnings-, raid- och infiltrations
företag 
understöd vid motanfall mot av angnpare ockuperade öar och 
kustområden inom vårt eget land 
utläggning av mineringar 
eskort 
övervakning 
spamng 
neutralitetsvakt 

I enlighet härmed bedrev marinförvaltningen projektarbete och 
äskade 1964 medel för budgetåret 1965-66 avseende åtta kanon
båtar. Försvarsdepartementet hade emellertid blivit tveksamt om 
båtarnas stridsekonomiska värde och begärde därför hösten 1964 
från marinstaben en ny stridsekonomisk värdering till juli 1965. För 
att ej försena båtarna forcerade marinstaben arbetet med värderingen 
och kunde inlämna en sådan till försvarsministern redan 30 novem
ber 1964 . Trots detta medtogs icke kanonbåtarna i propositionen 
om försvarsanslagen. I den följande försvarsdebatten framförde för
svarsminister~ (en! pressreferat) bl a följande motiv härför: 
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Bild 13. 
Den svenska kanonbliten typ K 1. 

han ville förbehålla sig själv att bedöma det stridsekonomiska 
värdet av kanonbåtarna oberoende av vad OB, försvarskommitte 
och riksdag sagt, 
efter fyraårsperiodens utgång 1967 borde riksdagen ha full 
handlingsfrihet, och då kunde man inte nu tillåta dessa beställ
mngar, 
en del andra vapensystem hade blivit dyrare än beräknat och 
kanonbåtarna, som också blivit dyrare, fick därför ej plats inom 
den totala ramen. 

I en partimotion 25 januari 1965 begärde högern att beställnings
bemyndigande för kanonbåtarna skulle medtagas budgetåret 1965/66. 
Motionen bifölls ej av riksdagen. 

Marinförvaltningen återkom 1965 med hemställan om beställnings
bemyndigande för budgetåret 1966/67 avseende åtta kanonbåtar. 
Försvarsministern medtog emellertid ej kanonbåtarna i 1966 års 
proposition. Förutom en generell hänvisning till kreditåtstramning 
på grund av försämrade konjunkturer angavs inga motiv härför. 

Enligt publicerade uppgifter avses den svenska kanonbåten 
t Y p K 1 få ett deplacement på omkring 150 ton. Detta anses vara 
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det minsta som medger effektiva vapen, ett sjödugligt och robust 
skrov förstärkt för gång i is samt förläggningar och förråd m m i 
sådan utsträckning att båten blir tillräckligt basoberoende. Huvud
vapnet är en 75 mm flackbanepjäs som kompletteras av en 40 mm 
automatkanon och kulsprutor. Kustbeskjutning skall kunna utföras. 
Farten uppges till ca 25 knop. Stora ansträngningar har gjorts för att 
hålla priset nere till förmån för antalet enheter. Genom okomplicerad 
konstruktion och liten besättning ställer båten relativt sett små krav 
på utbildnings-, underhålls- och mobiliseringsorganisationerna. Den 
passar därför väl in i vårt nya värnpliktssystem och höjer i väsentlig 
grad den marina insatsberedskapen. 

Förband av kanonbåtar blir mångsidigt användbara. Mot över
skeppningsföretag kan de sättas in med artilleri och minor som en 
synnerligen rörlig komponent i det kustbundna försvaret. Rörlig
heten är av stort värde eftersom man dels ej i förväg kan veta var 
och när fienden avser anfalla och dels ej kan övervaka och försvara 
våra långsträckta kustfarvatten enbart från anläggningar på land. I 
fred och neutralitet kan de effektivt bidra till att hindra incidenter 
och kränkningar av vårt territorium vilka, om de finge ske utan 
motverkan, kunde föranleda stormakterna att tvivla på vår vilja 
och förmåga att hålla oss utanför ett eventuellt krig. 

(Dagspressen, Marinnytt.) 

Tullens kustbevakning lämnar i krig som fred värdefull 
hjälp till flottan vid övervakningen av vårt sjöterritorium. Dess bå
tar kan sägas utgöra en obeväpnad motsvarighet till de nybyggda 
amerikanska patrullbåtarna. Data m m för tullens kustbevaknings
båtar återfinns i TiS januarinummer 1966. 

De moderna svenska fisketrålarna bör och kan tilldelas en bety
delsefull roll som h j ä l p k a n o n b å t a r vid övervakning av våra 
kustfarvatten i orostider. Förslag härom har väckts för något år se
dan. En modern fisketrålare är redan i fred utrustad med många av 
de hjälpmedel som erfordras i krig: Decca radar och navigator, hel
automatisk hydrofon samt radiotelefon m m. Om denna utrustning 
kompletteras med en automatkanon, kulspruta, hydrofonbojar och 
sjunkbomber erhålls ett effektivt hj älpfartyg. Dess fredsbesättning, 
fiskelaget, vars sjövana och lokalkännedom är ovärderliga, bör krigs
placeras omb?rd. Förband av sådana båtar bör ingå i flott ans krigs
organisation. 
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Oppgifterna för dylika förband skulle kunna vara 
bevakning av angöringsleder, mineringar och kustfarvatten, 
sjötrafikkon troll, 
övervakning gentemot ubåtar, 
enklare mineringsuppdrag, 
biträda vid stängning och blockering a v hamnar, 
omhändertagande och dirigering av flyktingar, 
transporter m m 

allt i samverkan med övriga stridskrafter i kustförsvaret. 

På grund av båtarnas låga fart, ca 13 knop, blir uppgifterna lokalt 
bundna. De skulle dock bli ett bra komplement till kanonbåtarna. 
En modern ståltrålares ungefärliga data i övrigt är deplacement 150 
ton, längd 30 m, bredd 6,5 m, djupgående 3 m och kostnad omkring 
en miljon kronor. För närvarande finns ett 100-tal sådana trålare i 
Sverige. 

SVAVARE 

Inledning 

Den första svävaren i världen visades första gången för publik 
på 1959 års Farnborough-utställning i England. I juli samma år kor
sade den engelska kanalen från Dover till Calais ca en fot över 
vattenytan och med 25 knops fart. Dess vikt var fyra ton. Sedan 
dess har utvecklingen gått raskt framåt. De grundläggande prin
ciperna för svävare börjar bli kända men ännu återstår mycket ar
bete innan svävaren kan bli konkurrenskraftig vare sig det gäller den 
civila eller militära marknaden. I detta avsnitt av årsberättelsen be
handlas vissa praktiska erfarenheter av svävare och svävartrafik, 
som har erhållits under senare år och som kan ha betydelse för 
framtida militär användning av dylika farkoster. 

Sjöduglighet 

Från en rapport över en tur och returresa på sträckan Ramsgate
Calais i april i år med det svenska bolaget Haverlloyds SRN 6 kan 
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Bild 14. 

Teckning av Haverlloyds svävare typ SRN 4 avsedd som passagerar

och bilfärja. 

följande noteras. I den ganska krabba och otrev liga sidsjön, som 
rådde under färden, uppförde sig svävaren från militär synpunkt 
väl. Rörelserna påminde i mycket om en liten mtb men stabiliteten 
i sida var bättre. För en turist torde dock färden ha varit i vå ldsam
maste laget. Vindstyrkan och sjöhävningen överskred något de av 
Ministry of A viation för passagerartrafik satta gränserna. SRN 6 har 
aldrig uppgivits vara lämpad för transporter över stora vatten. Ho
verlloyd har emellertid anskaffat två stycken (döpta till Sure och 
Swift) för att inarbeta sig på kanaltrafiken i avvak tan på den större 
SRN 4. Denna väntas åstadkomma något av en revolution när det 
gäller transport a v passagerare och bilar över Engelska kanalen och 
andra farvatten av motsvarande omfattning. 

Senare har i pressen synts spridda kommentarer till sommarens 
försök med svävartrafik över Engelska kanalen. Det ovanligt blå
siga vädret har, heter det, inte gynnat försöken. Haverlloyd har 
visserligen kunnat göra ett betydande antal resor med sina två svä
vare, men turerna har ofta måst inställas, isynnerhet under juli. Det 
kan emellertid ifrågasättas om inte det blåsiga vädret trots allt gyn
nat försöken. Det måste ha givit ovärderliga erfarenheter för för
verkligandet- av sjödugliga svävare. Bl a torde man ha län sig att 
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SRN l. 

o 
SRN 6 

WESllAND S~N 4 

Overall LengH1. 
Overarr beam. 
Passenger Nehicle 

128 l 6. 
75 1 o l 

Flo!J" Area. 51800 sq. ft. 
Capacity Rat i o 32 a~ c ars.• 2SO seat8:f pass. 
All Passenger Lmd. 556 seat~d passengers. 
Max. Capacity. 750- BOD passengers 
Main Power Source. 4 x Bristol Siddeley 

4 x 3~ 00 h p. 'Marin~ Proteus 'engines. 
Disposable load. 66 tons. 
Still air range. 290 nautical miles. 

WESlLAND SRN 6 
l l Overall Length . 48 5 

Overall beam. 23 1 O 1 

Cabin floar area. 166 sq. f~. 
Carrying capa:ity. 38 sealed passengers. 
Disposable load. 4.12 tons.(7.5t.freig,t) 
Calm water range. 220 nautical miles. 
Pawvr Soute. One Brist~X Siddeley 

1050 h,[l 1Gnane1engi1e. 
Opt i anal Radar displ<~:es one passenger. 

Bild 15. 

jämförelse mellan SRN 6 och SRN 4 

SRN 6-svävaren är för liten för reguljär och säker trafik över öppen 
sjö. Detta bestyrker i sin tur a tt Haverlloyd gjorde rätt när de från 
början satsade på den stora SRN 4 (jmf bild 15) . 

Vid en utredning, som gjorts i Norge genom försorg av Transport-
0konomisk Institutt i Oslo, har det visat sig att såväl svävare typ 
SRN 6 (38 passagerare) som bärplanbåt typ Supramar PT-20 (70 
passagera re) får tas ur trafik när vindstyrkan kommer upp i 5 Beau
fort (ca 10 m/sek) eller när sjön vuxit sig ca 1,2 m hög. 

I detta sammanhang bör nämnas att den kantringsolycka, som i 
juli i år drabbade en svävare typ SRN 5, ej berodde på sjögång eller 
dåligt väder utan sannolikt på materielfel i flexridåerna (svävaren 
grävde ner sig vid en gir). 
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Slutligen bör noteras att Royal Navy på prov satt in en svävar 
typ SRN 5 i fisk~ritillsyn på Nordsjön. Avsikten är att utröna dess 
möjligheter att hålla hög fart i hårt väder. Man skall också försöka 
borda fiskefartyg i rum sjö. 

N avigering m m 

I och med utveckling av farkoster i fartområdet 50-100 knop har 
en mängd nya problem uppstått för navigering, undvikande av om
bordläggning och stridsledning. Några av dessa skall här kortfatta t 
beröras. 

Vid omkring 70 knops fart blir en vanlig relativ radarbild suddig 
och normal antennrotationshastighet ger icke tillräcklig informations
täthet. Hos en svävare som färdas i luftrummet och kanske med upp 
till 45 ° avdrift kan vanlig logg och kompass ej utnyttjas för att sta
bilisera radarbilden till TM-funktion. Ett tröghetsnavigeringssystem 
vore sannolikt idealiskt men är ännu för dyrbart. Man har istället 
med framgång använt Decca flight-log, som kontinuerligt ritar svä
varens väg på en karta. I kombination med en kalkylator erhålls 
även sann kurs och fart, vilka värden matas till radarn, som i sin tur 
visar en TM-bild. För att hjälpa föraren att vid stark avdrift läsa 
radarbilden kan från kalkylatorn erhållas även en kursmarkering 
direkt på PPI:n som komplement till den vanliga stävmarkeringen. 
Flight-loggen används för navigering, radarn för att undvika kolli
sioner. Hoverlloyd, vars svävare trafikerar sträckan Ramsgate
Calais i både riktningarna samtidigt, har på Decca-kartorna mar
kerat två parallella färdvägar enkelriktade åt var sitt håll samt på en 
distmin avstånd från varandra. Härigenom minskas kollisionsrisken. 

Aven kartmaterieler måste anpassas för svävarnavigering. P å 
grund av svävarens oberoende av vattendjupen och på grund av de
ras säregna manöver- och navigeringsegenskaper torde det bli både 
möjligt och nödvändigt att skapa delvis nya ledsystem för svävare. 
Det vanliga sjökortet innehåller många för svävaren onödiga upp
gifter som försvårar kartläsningen. Speciella plastkort i en skala som 
passarPPI-skalorna och endast försedda med erforderlig topografisk 
information har tillverkats. Dessa kort är monterade på en rulle och 
presenteras på PPI :n via en optisk plottingtillsats. 

(Air Cushron Vehicles juni 66.) 
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Sjövägsregler 

Svävarens ställning någonstans mellan flygfarkost och fartyg krä
ver att särskilda trafikregler tillkommer för svävare. Kommunika
tionsminister Palme har fått regeringens tillstånd (mars 1966) att 
tillkalla tre sakkunniga för utredning av frågor rörande trafik med 
svävare. I avvaktan på denna utredning har föreslagits i proposition 
att svävare endast skall få brukas i Sverige efter särskilt tillstånd, 
som är tidsbegränsat och förenat med vissa villkor. 

Utbildning 

Vid årets svävarutställning i England framfördes under en diskus
sion uppfattningen att svävarförare bör rekryteras bland sjömän 
med goda kunskaper om radar, kollisionskurser, angöringar, vind 
och sjö o s v, allt under såväl dager som mörker. Att utbilda förare 
med sådan bakgrund tar ej lång tid ansågs det. Flygutbildning an
sågs ej nödvändig även om den kan vara nyttig. 

Vinteregenskaper 

Under tiden 16 februari till 26 mars 1966 utfördes vinterprov i 
svenska farvatten med en engelsk svävare. Andamålet med proven 
var att se hur svävare uppför sig under låga temperaturer samt vid 
färd över snö och is. Den utvalda svävaren var av typ SRN 6, i 
realiteten det först byggda exemplaret av denna typ. Några data för 
denna svävare: vikt 9 ton, flexridåhöjd 4 fot, 38 passagerare, fart 64 
knop, aktionstid 3 tim. Proven utfördes i engelsk regi i samverkan 
med svenska marinen. En kortfattad redogörelse för proven följer 
nedan. 

Under proven utfördes förflyttning från Malmö till Söderhamn. 
Den svåra nedisningsmiljön som eftersträvades - öppet vatten kom
binerat med låg lufttemperatur - uppnåddes aldrig. Man fick dock 
viss indikation om att avisningsproblemet ej är så stort som man be
farat. De varma avgaserna kan utnyttjas för avisning dock med viss 
förlust av motoreffekt och risk för nedsmutsning av gasturbinen. 
Nedisningsproblemet är ej heller så stort som för fartyg i de fall 
svävaren kan välja väg över fast is. 
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Under förflyttning o.skar~.ha~n-:-Dalarö, er: strfclca ? å ca .~5 0 
distmin, med huvudsakhg kormng 1 den delvrs tranga momskars
leden, uppnåddes en medelfart av ca 40 knop. Unde~laget bestod 
mestadels av fast jämn is med punktvisa passager av nll.frusna o~.h 
ojämna fartygsrännor. Anmärkas bör att med hänsyn trll .den fo r 
farkosten och föraren nya körmiljön, så skedde all förflyttmng med 
största aktgivande på säkerheten, d v s med väl tilltagna fartr~du
ceringar i trånga ledpartier och vid passage av iskan.ter. Den an~n~na 
medelfarten skall alltså ej betraktas som den maxrmalt uppnaehga 
under de aktuella betingelserna. 

Farkosten var utrustad med en Kelvin Hughes navigeringsradar. 
Denna var en förutsättnino- för de förflyttningar i dålig sikt som 

D l . 
gjordes. Anmärkningsvärd var radarns förrnåga att indikera re atrvt 
låga hinder på nära håll, t ex iskanter. . 

Farkosten förvarades utomhus under hela provpenoden och gavs 
endast rutinmässigt underhåll. Lufttemperaturen varierade mellan 
+ 10° och -24 ° C. Proven kunde fortgå hela perioden utan avbrott 
för driftstörningar. 

Svävare tvingas uppenbarligen vid vinterförhållanden att hålla : n 
medelfart avsevärt understigande maximifarten. Detta innebär höj d 
transportkostnad och minskad aktionsradie eftersom fartmin~knin~:n 
ej medför ett motsvarande minskat effektbehov. Under vmterf?r
hållanden, som stoppar fartyg, är helikoptern svävare.ns natu~hga 
konkurrent. Denna tvingas ej av isen att frångå sitt optrmala dnfts
fall. Svävaren är å andra sidan mindre beroende av sikt och har 
större lastkapacitet. . . 

Ytterligare vinterprov måste göras innan man kan bd da srg en 
definitiv uppfattning om svävares vinterprestanda. Sådana prov har 
planerats till arktiska miljöer i Kanada under 1966. 

(British Hovercraft Corporation rapport MF/S Y22 S 1954/66. ) 

Svävarhamnar 

Svävaren har amfibiekaraktär. För att den skall kunna komma 
upp på land för tillfällig lossning, lastning ell~.r se.rvi.~e ~?rd_ras en
dast en slät strand. Särskilda konstbyggnader ar eJ nodvandrga. 

På platsen varifrån svävare opererar mer regelbundet, t ex civila 
terminaler eHer militära fredsbaser, är det dock nödvändigt med 
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Bild 16. 
En SRN 6 inne på terminalen vid Gosport, fastlandsläget för svävarförbindelsen 

till Isle of Wight. 

speciellt utrustade svävarhanmar. Bortsett från att lossning, lastning 
och service kan ske effektiva re, om speciella anordningar härför 
finns i hamnarna, är det två för svävare karaktäristiska egenskaper, 
som gör särskilda hamnanordningar praktiskt taget n~dvändi~a på 
sådana platser. Ju lägre fart en svävare har desto känshgare bhr den 
för sidvindar. Detta förhållande blir särskilt märkbart vid start och 
landning samt då endast begränsade manöverutrymmen står till buds. 
Den andra karaktäristiska egenskapen är bullernivån. D å svävare 
regelbundet opererar intill bebyggda områden kan bullernivån bli 
störande för dem som vistas där, om inga särskilda åtgärder vidtas. 
Den kan t o m bli så störande att förbud mot svävartrafik utfärdas 
för bebyggda områden. 

För att komma ifrån problemet med sidvindkänsligheten kan en 
svävarhamn byggas som ett flygfält d v s med flera landningsramper 
(-banor) i vinkel mot varandra. Ramp med besvärande med- eller 
sidvind kan då undvikas. Om av utrymmes- eller andra skäl endast 
en ramp till serviceplattformen kan anläggas, är det tänkbart att 
förse rampen med trattformad öppning samt styrande vallar, vilka 
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hiridrar svävaren att driva av rampen. För att minska bullernivån 

omkring svävarhamnen kan i detta fall vallarna specialkonstruera, 

och göras så höga att de blir ljudabsorberande. 

(Hovering Craft & Hydrofoil 9-10/66.) 

Svävare som överskeppningsfarkost 

Svävarens höga fart i kombination med deras relativ t ston 

transportkapacitet gör dem i hög grad användbara som överskepp

ningsfarkoster. Inom begränsade farvatten kan de utnyttjas från 

kust till kust . O ver större sträckor kan de medföras ombord p 1 

transportfartyg i stället för de hittill s brukade konventionella lan d

stigningsbåtarna. Med utny ttjande av svävare kan transportfartygen 

stoppa längre ut från invasionskusten och där sjösätta sv~1varna ut:ln 

att tidsfaktorn blir lidande. 

En angripare som dispon erar sväva re för överskeppning still c r 

försvararen inför nya problem. Rörligheten i krigföringen blir stö rre 

och tidsfaktorn mer pressad. Ilastningskapaciteten längs angriparens 

kust och urlastningskapacite ten längs försvararens kust måste om

värderas. Operationerna kan genomföras över större ytor (med 

större spridning) än tidigare. I anslutning härtill kan det vara a v 

intresse att ta del av vad sovjetflottans tidskrift "Morskoj Sbornik" 

skrev om mitida landstigningsoperationer i juli och september 196 . . 

Artiklarna har översatts av MS/Und (nr U 13:15 15/ 10 1963). 

Några utdrag följer nedan. 

"För att försvåra nedkämpningen av trupperna redan under il ast

ningen är det tydligen nödvändigt att avstå fr ån att använda sådana 

platser som är kända av fienden och som han har under ständ ig 

övervakning. Numera är marinbaser och stora hamnar att anse som 

alldeles olämpliga för ilastning av trupp. Det är bättre att använ a 

mera obemärkta platser, eller ännu bättre att göra ilastningen i obe

byggda bukter och på sådana delar av kusten som icke helt kan 

övervakas av motståndaren.---" 

"För att säkerstä lla överraskningsmomentet och minska möjlig

heterna till anfall mot transporten till sjöss måste eftersträvas at t 

minska tiden för överfarten så mycket som möjligt. Detta kan åsta -

komm as framförallt med snabbgående transportmedel. - - -" 

34 

"För att öka anfallstempot och utsikterna till framgång vid land

stigni~gen är det bäst att helt eliminera omlastningen av trupp och 

n~atenel_ från ~ra~sportf:rtyg till l~ndstigningsfarkoster. Overskepp

n mg enligt pnnc1pen fran strand ull strand kommer att i hög grad 

tillgodose dessa krav.---" 

Vid å:ets svävarutställning i England gjordes en praktisk de

monstratiOn av hur svävare kan användas som överskeppningsfar

kost. Två SRN 6 landsatte härvid ca 60 Royal Marines just ovanför 

högvattenmärket. Så snart dessa säkrat ett brohuvud följde två 

SRN 5 med tyngre vapen bl a granatkastare och en Wombat anti

tankkanon, med vars hjälp marinsoldaterna bekämpade och för

störde ett fäste. Detta var signalen till en SRN 3 att komma iland 

med sin last bestående av fyra Land Rover, vardera med en släp

vagn. Dessa sattes på marken via medförda ramper. Därmed var 

uppvisningen avslutad. 

(Hovering C raft & Hydrofoil 9-1 0/66.) 

Ju rörligare krigföringen blir desto svårare blir det att förse strids

krafterna med underhåll i rätt tid och i rätt kvantitet. För Kina och 

Sovjet, som kan operera på inre linjer, är detta problem ej lika känn

bart osom_ ~ör ~ästmakterna, vilka ofta måste operera med långa un

derhallslmJer over haven eller genom luften. Eftersom svävare ännu 

ej är oceangående blir det nödvändigt att föra dem till platsen med 

st_örre !artyg. Svävarnas storlek bör då ej överstiga ca 80 X 40 fot, 

vilket mnebär ett deplacement på mellan 65 och 80 ton samt en last

kapacitet på ca 30 ton. En sådan svävare torde också bli pptimal 

med hänsyn till manöverförmågan både invid eventuellt moderfar

tyg och vid stränder eller i skärgård och till nödvändigheten att ej 

~on~entrera värdefu lla laster i alltför få farkoster. Lastkapaciteten 

ar. tillräck lig för praktiskt taget all militär utrustning, de största 

stndsvagnarna undantagna. Storleken råkar ligga ungefär halvvägs 

mellan typerna SRN 6 på 9 ton och SRN 4 på 150 ton, vilka nu är 

under produktion för civila ändamål. De svävare av typ BH 7, som 

Royal Navy beställt, har 40 tons startvikt. 

(Interavia 5/66.) 
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Bild 17. 
SRN 5 i civil och militär version. 

ERFARENHETER FRÅN FJARRAN OSTERN 

Malaysien 

Mars 1965 inköptes tv å svävare av typ SRN 5 av Ministry of 
Defence i England för användning i Malaysien. Avsikten var att 
utprova svävarnas operativa möjligheter i en miljö där krigiska fö r
vecklingar pågick. Den huvudsakliga förändringen från civilt stan
dardutförande, som vidtagits med de båda svävarna, var att en kul
spruta monterats på platsen för den främre ryggfenan, som uteläm
nats, att svävarna försetts med Decca spaningsradar (typ 202 A; 
samt att radio installerats medgivande telefonitrafik med enheter ur 
såväl armen som flottan och flygvapnet . Besättningen utgjordes av 
fyra man: pilot, skytt, radaroperatör och radiooperatör. Förbandet~ 

personal inklusive tekniker för underhåll utgjordes tota lt av 24 man 
Av dessa var fyra piloter, samtliga officerare. Serviceanordningarn 
i baserna var enkla och för det mesta inhysta i tält. Alla repara
tioner, utom av smådelar, skedde i det fria. Några allvarliga drift
störningar inträffade ej. 

Förbandets uppgift var att deltaga i underhållet av The Join t 
Malaysien-British Brigade, som försvarade Eastern Sabah på Borneo. 
Förbandschefen deltog varje dag i de konferenser som hölls för plan
läggning av brigadens underhåll. Med ledning av dessa utvalde han 
de operativ~ uppgifter, som bäst överensstämde med försökspro
grammet. 

--

Bild 18. 

En SRN 5 forcerar en av de strida forsarna i Barneos floder . 

Malayas och Bomeos kuster är till stor del grunda och sandiga. 
Floderna är ringlande och på sina ställen strida. Flytande timmer
stockar och timmerbuntar förekommer i stort antal. Den täta djungeln 
medger inga förhandsvarningar om farvattnens utseende bakom när
maste krök. Detta ställde stora krav på piloternas förmåga att man
övrera sina farkoster. Varje flodkrök fick utspanas med låg fart. 
Endast på raksträckorna kunde normal marschfart användas. Det 
gick relativt lätt att passera forsarna uppströms. Det var värre ned
ströms, då lutningsgradienten kunde framtvinga behov av broms
ning. Besättningarnas erfarenhet och skicklighet blir i sådana far
vatten väsentliga för svävarnas effektivitet. Det var först sedan pilo
terna fått lokalkännedom, som svävarna kom till sin fulla rätt. Den 
främsta fördelen med svävarna var de stora tidsvinsterna. Erfaren
heter från direkta stridskontakter med fientliga förband finns ej 
redovisade. 

På väg till Borneo utnyttjades svävarna en kortare period för 
kustbevakning i samverkan med konventionella fartyg, minsvepare 
eller fregatter, vilka uppehöll sig längre ut till sjöss som stöd åt svä-
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varna. Operationerna hade från indonesiskt håll till stor del karak
tären av korta infiltrationsstötar av smärre styrkor embarkerade p~ 
snabba motorbåtar, fiskebåtar eller liknande farkoster. De korta a v
stånden från Sumatra till Malaya samt de långa kuststräckorn a 
gjorde det svårt att övervaka de aktuella områdena och hinna sätta 
in motverka~1. De fartyg, som stod till förfogande härför - jagare, 
fregatter, mmsvepare, i och för sig utmärkta fartyg och för andra 
uppgifter oumbärliga - var för fåtaliga och dessutom helt över
kvalif~cerade: Vad som behövdes för detta ändamål, men som Eng
land 1cke d1sponerade, var snabba patrullfartyg och bevaknings
båtar med radar, okomplicerad beväpning och i enkelt utförande 
billiga och därför möjliga att få i ett relativt stort antal. ' 

· Uppdraget för svävarna i Fjärran Ostern, som även omfattade 
~emon~trationer och försök på en mångfald platser, upphörde under 
Januan 1966. Som ett resultat av erfarenheterna från Fjärran Ostern 
beställde brittiska armen fyra modifierade SRN 6 avsedda för under
hållstransporter. Leverans beräknas ske våren 1967. 

(Flight nov 64, apr 65, apr 66.) 

Vietnam 

USA håller på med motsvarande försök i Vietnam. Tre svävare av 
typ SRN 5 opererar för närvarande (juni 66) i Mekongdeltat. D c 
används h.uv~dsa~ligen för kontroll av sjöfarten samt i patrulltjänst 
gentemot mf1ltrat1on och uppror. Beväpningen utgörs av kulsprutor. 
De utför sina uppdrag i samverkan med helikoptrar och grundgående 
patrullbåtar typ PBR. Efter två månaders tjänst är erfarenheterna 
positiva. Dock framhålls att svävarna knappast kan operera ensam
ma utan stöd. Några ytterligare erfarenheter från de amerikanska 
svävarna i Vietnam har veterligen ännu ej publicerats. 

Ekonomi 

Transportokonomisk Institutt i Oslo har jämfört kostnaderna för 
svävare och bärplanbåtar i passagerartrafik på norska kusten. Jäm
förelsen gällde svävare typ SRN 6 (38 passagerare) och bärplanbåt 
typ Supramar PT-20 (70 passagerare). Man kom fram till följande, 
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vilket nämns som exempel på kostnader: 
Bärplanbåten kostar 1,5 milj kr att bygga medan en svävare typ 

sRN 6 uppges kosta ca 1,7 milj kr. Man räknar med åtta års av
skrivningstid på bärplanbåten men blott fem år för en SRN 6. Kapi
talkostnaderna (avskrivningar, räntor och försäkringar) utgör drygt 
en kvarts miljon om å ret för bärplanbåten och ca 450 000 kr för 
SRN 6. Bemanningen uppgår till 3 respektive 2 man . Kostnaderna 
för underhåll ligger på ca 35 k:r per driftstimme för bärplanbåten 
och ca 220 för SRN 6. Medan bärplanbåten bränner ca 200 liter 
dieselolja i timmen kör SRN 6 upp 350 liter fotogen. Tas . hänsyn 
till smörjoljeförbrukning ligger bränslekostnaderna för bärplanbåten 
på ca 35 kr i timmen och ungefär det dubbla för svävaren. Med ett 
biljettpris av ca 1 shilling per passagerare och nautisk mil har de 
första SRN 6 behövt 30 Ofo passagerarbeläggning för att kunna täcka 
rena driftskostnader, fasta kostnader ej medräknade. 

Motståndskraf t 

Möjligheterna att skydda svävare mot vapenverkan är :innu så 
länge små. Hittills är alla svävare extremt lätt byggda, de flesta en
ligt flygplantekniska principer. En viss indelning av flytkropp och 
lastrum förekommer för att tillgodose blygsamma krav på flytsäker
het och brandskydd. De svävare av typ SRN 5, som engelsmännen 
opererade med i Malaysien, var försedda med visst splintskydd för 
besättningen. Vissa mintyper (sjö- och landminor) kan påverka svä
vare trots att dessa rör sig över vatten- respektive landytan. Där 
de kan välja sin väg över grunda vatten kan risken från flygminor 
undvikas. Den höga bullernivån runt svävare annonserar för när
varande deras närvaro i alltför hög grad. Detta förhållande gör sig 
särskilt gällande till svävarens nackdel i skärgårdsstrider. Trots sin 
höga fart kan den få svårt att insätta överraskande anfall. Forsk
ningen har dock ännu knappast börjat på motståndskraftens om
råde. Man kan därför se fram emot förbättringar. 

N uvarande syn på framtiden 

Vid årets svävarutställning i England intervjuades Mr Mallalieu, 
Minister of Defence for the Royal Navy, av tidskriften Hovering 
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Craft och Hydrofoil (nr 9-10/66). Följande utdrag ur intervjur 
kan vara av intresse. 

F råga: "Vad har svävaren för framtid i Royal N a vy?" 

Svar: "Royal Navy har nyligen placerat två order, den ena av
seende en snabb svävare för bevakningsuppgifter och den andra av 
seende en svävare för underhål!stransporter. Jag är övertygad om at· 
det för dessa båda uppgifter finns en enorm framtid för svävare inon• 
Royal Navy. Vi är också mycket intresserade av ett svävarfartyg p~ 
inemot 400 ton. En sådan svävare håller nu på att bli en allvarlig 
möjlighet. Jag tror att Royal Navy kommer att stödja ett sådan1 
projekt." 

F r å g a: "Innebär detta att ni måste utbilda en ny sorts flotta? ' 

Svar: "Ja, på sätt och vis. Det blir en ny sorts fartygschefe r 
Deras uppgifter kommer att vara precis desamma som förut men d,· 
kommer att kunna lösa dem mycket effektivare och på kortare tid .' 

F r å g a: "Kan man se fram emot en flotta som, låt oss säga on-
fem eller tio år, består av svävare i stället för av våra dagars kon 
ventionella fartyg?" 

Svar: "Jag tror inte det . I kustfarvatten- ja, men inte till sjöss 
på de stora haven. Jag tror vi kommer att få en oceangående svävar
flotta inom 25 år." 

F råga: "Hur är det med svävarnas sårbarhet?" 

Sv a r: "De är sårbara för direktträffar - som alla fartyg. V 
experimenterar med bepansring. Svävaren kan inte träffas av tor
peder och vid passage av en minerad strand är den betydligt säkrare 
än ett fordon på hjul eller band. Så totalt sett är den mindre sårbar 
än andra fortskaffningsmedel." 

Fråga: "Vilken framtid har svävaren i Fjärran Ostern, där rege
ringen har problem för närvarande?" 

Sv a r: "De har redan visat sitt stora värde i Borneo för under
hållstjänst och snabba transporter. Jag tror svävare skulle göra stor 
nytta i bevakningstjänst utanför Singapore. Om vi hade svävare där 
kunde vi kanske spara upp till sju fregatter." 

Kommen tar: De svävare, som Mr Mallalien nämnde att Royal 
Navy beställt, är av typ BH 7. Startvikt 40 ton, varav 14 ton last. 
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Bild 19. 
Svävare typ BH 7 beställd av Royal Navy för underhållstjänsten. 

Maxfart över lugn vattenyta är 75 knop och över vågor med signifi
kant våghöjd 1,8 m, vilket innebär slumpvågor med maxhöjd 3 m, 
uppges farten kunna vara över 40 knop. Maxräckvidd är 8 timmar. 
BH 7 kan lasta 70 passagerare och 8 bilar. 

Tidskriften gjorde vid samma tillfälle en intervju med Mr Fokin, 
Deputy Minister of Shipbuilding, USSR. Följande fråga och svar är 
av intresse. 

Fråg a: "Sovjet gör anspråk på att ha 900 bärplanbåtar i drift. 
Hur ser framtiden för svävare ut i Sovjet?" 

Svar: "Svävarutvecklingen är ny för oss. Det kommer att ta tid 
innan svävare kan användas som ett vanligt transportmedel i Sovjet. 
- - - Vi arbetar på olika utkast och försöker att lösa vissa pro
blem. Det finns en experimenttyp i Sovjet och så småningom skall vi 
kunna utveckla en typ för kommersiell drift. Detta kommer emeller
tid att ta tid, kraft och mycket folk i anspråk.'' 

Som kommentar till Mr Fokins ovan citerade uttalande om den 
sovjetiska svävarutvecklingen kan nämnas att enligt en artikel i tid-
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Bild 20. 

Den sov jetiska f örsökssväv aren Raduga. 

skriften Soviet Military Review nr 7 1966 utarbetades luftkudd e

principen av K. E . Tsiolkovsky redan år 1927. Den första sovjetiska 

försöksfarkosten sjösattes enligt samma källa 1937. Det stora patrio

tiska kriget, heter det vidare, a v bröt utvecklingen, som emell ertid 

återupptogs efter kriget. The Ministry of River Fleet utveck lade då 

en försöksfarkost, "Neva", vilken började sina prov 1962. Följande 

år kunde prov påbörjas med en modernare försökssvävare, "Raduga". 

Den mest avancerade sovjetiska svävare, som man enligt interna

tionell fackpress för närvarande känner till i västvärlden, är "Sor

movich", vars data blev synliga 1964. Den har enligt uppgift tagits 

i bruk i sommar för passagerarbefordran på Volga. Dess deplacement 

är ca 22 ton, svävhöjden 0,2-0,3 m (flexridåer saknas) och farten 

65 knop (maxfart 75 knop) . Den kan medföra 50 passagerare. 

Utvecklingen i Sovjet, såsom man känner den, syftar till svävare 

för kommersiellt bruk på de stora floderna. Några uppgifter om ut

veckling av eller försök med svävare för militära ändamål har veter

ligen icke publicerats. Steget från civilt till militärt bruk av svävare 

är emellertid i:nte långt. 
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Bild 21. 

Den sovjetiska svävaren Sonnovich avsedd för passagerarbefordran pd flod er. 

Sammanfattning 

Man har nu börjat få tillräckliga erfarenheter för att ännu göra 

en uppskattning av svävarnas möjligheter för militära ändamå l. Det 

är framförallt deras amfibiekaraktär och deras höga fart jämfört 

med vanliga båtar och fartyg, som gör dem intressanta. Härtill kom

mer god lastförmåga jämfört med helikoptrar och flygplan, samt 

relativt oberoende av hamnar. 

Näst svävarnas utnyttjande för militära transporter a v skild a slag 

torde deras mest lovande roll bli att överta vissa uppgifter, som nu 

löses med smärre, snabba patrull- och andra båtar. Beväpnade med 

lätta automatkanoner, robotar, torpeder, minor eller antubåtsvapcn 

kan svävare med sina karaktäristiska egenskaper visa sig bli mycket 

användbara i begränsade farvatten. Storleken 65-80 ton torde vara 

lämplig även för svävare avsedda för stridsuppgifter. Detta innebär 

att standardisering kan ske till ett standardskrov som bas för de olika 
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Bild 22. 

Fantasiteckning av svävarkanonbJ.tar. 

militära svävartyperna. Härigenom förenklas underhåll och utbild
ning och man kan även vänta sig att stridssvävare medförs på 
transportfartyg till de platser där de för tillfället behövs. 

Mycket kommer emellertid att bero på hur svävare kan bibehålla 
farten då sjön växer, hur mycket de påverkas av motvind, hur man
överegenskaperna vidareutvecklas och sist men inte minst hur kost
naderna skall kunna göras konkurrenskraftiga. Svaren på dessa frå
gor börjar just komma och tillsammans med erfarenheterna från den 
nya stora SRN 4-svävaren torde de utvisa svävarnas framtid. 

England är ännu så länge den ledande nationen i fråga om utveck
ling och utnyttjande av svävare. I det senare avseendet ligger bland 
andra även USA och de skandinaviska länderna väl till. 
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Sammanställning av data /ör n&gra moderna svävare 

Land ~~everans \Start-

l 
Fan 

l 
Våghöjd 

l Last 
T yp ar v ikt ton knop m/knop 

England 
SRN 3 62-64 37,5 70 1/50, 3/? 12 ton/120 pass 
SRN 4 u. b. (68) 150 78 2/50, max 4 65 ton /250 pass 

30 bilar 
SRN 5 63-64 7 70 1/50, 1,5/30 2 ton /20 pass 
SRN 6 64-65 9 64 1,2/50 3,8 ton/ 38 pass 

BH 7 u. b. 40 75 1,8/75, 3/40 14 ron/160 pass 
BH 8 prO J 100 80 ? 

Sovjet 
Sormovich 66 22 65 Inga kjolar 50 pass 
Raduga 63 ?? ? ? ? 
N eva 62 ca 10 ca 30 Inga kjolar 

Bärplanbåtar 

Det första patentet på en bärplanbåt togs redan 1891. Dagens 
bärplanbåtar har således en 70-årig utveckling bakom sig. A.ndå är 
deras användning ännu relativt begränsad. Men forskningen fort
sätter. Intresset för bärplanbåtar är stort i många länder och använd
ningsområdena ökar så sakta. Det är i första hand det civila utnytt
jandet man är intresserad av. Men militära försök pågår parallellt 
härmed, främst i USA. 

Bärplanbåtarna utvecklas som bekant enligt två principer: med 
ytskärande plan och med helt nedsänkta bärplan. Den sistnämnda 
principen är den mest komplicerade av de två eftersom den inte är 
självstabiliserande - men också den, som torde ge de största ope
rativa fördelarna. 

Helt nedsänkta bärplan tillåter hög fart trots sjögång intill en viss 
gräns. Vågorna påverkar ej bärplanen och ej heller skrovet, så länge 
detta går fritt. Båten blir då en stabil vapenplattform och besätt
ningen kan arbeta effektivt eftersom den inte tröttas av sjögången. 
Snabba farkoster upptäcks lätt på grund av de vitskummande bog
vågorna och det långa kölvattnet. I synnerhet gäller detta vid spa
ning från luften. Nedsänkta bärplan ger ett minimum av skum, 

45 



vilket försvårar optisk upptäckt. De helt nedsänkta bärplanen kan 
antingen dras in mot bå tens botten (t ex USS High Point) eller helt 
fällas upp ovan vattenytan (t ex USS Plainview) . H ä rigenom minskas 
djupgåendet i väsentlig grad då båten deplacerar . Att detta är en 
stor fördel vid bå ten s omh ändertagande i hamnar och base r säger sig 
självt. 

Fö r civilt bruk har bärplanbåtar funnit praktisk användning i 
många å r. För militärt bruk har det intill helt nyligen endast fun 
nits bärplanbåtar för forskningsändamåL Anledningen härtill är at t 
de aktuella militära uppgiftern a för bärplanbåtar ställer så mycket 
större krav på dessa än vad de civila uppgifterna gör. H ä rtill kom
mer att kravet på lä tt skrov och utrustning är än större än för depla
cerande farkoster. För bärplanbåtar liksom för svävare kommer dä r
för flygteknik till användning i stor utsträckning. D etta förhålland e 
påverkar i viss utsträckning båtarnas be väpning. Från rent operativ 
sy npunkt är bärplanbåtar dock lämpade för i huvudsak samma va
pen, som deplacerande farkoster av motsvarande storlek. 

Bärplanbåtens väsentligaste fördel gentemot konventionella båta r 
ä r dess högre fart. Denna fördel får köpas till prise t av en mer 
komplicerad kon strukti on och en mindre framkomlighet då sjön 
v uxit över vad som medger planande gång eller då is ligger. I no r
diska fa rva tten är bärplanbåten därför ingen sj ~i l v klar ersättare för 
deplacerande båta r ä ven om de tekniska probl emen löses och kos tn a
de rn a ka n hållas inom acceptab la gränser. 

VSA 

De amerikanska försöksfarkosterna har i första hand utrustats fö r 
ubåtsjakt (t ex USS High Point). Motivet härför är att de modern a 
snabba ubåta rna har börjat få övertaget i kampen med konventio
nell a jaktfartyg, v ilka dels är beroende av sjögång och dels börjar 
få otillräcklig fartöverlägsenhet. Båda dessa nackdelar kan kompen
seras med helt nedsänkta bärp lan. Gentemot helikoptern, som är en 
idea lisk ubåtsjagare f rån många synpunkter, har bärplanbåtarna 
större lastkapacitet och större uthå llighet. Bärplanbåten har emeller
tid som andra fartyg svårt att utny ttja hydrofoner vid hög fa rt. 

Strömningshastigheten kring domen blir alltför stor då båten pla-
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Bild 23. 
Utkast till 58 tons bärplanskanonbåt (Boeing Co 1%5 ). 

nar. Bärplanbåtar får därför i princip utnytt ja samm a lyssningsför
farande som helikoptrar. 

Utkast till bärplankanonbåtar har emellertid förekommit i fack
pressen å ren 1964-1965. Bilderna visar två utkast fr ån Boeing Com
pany. Den mindre av båtarna har katamaranskrov, dess deplacement 
är 58 ton och fart 56 knop. Den större bå tens motsvarande da ta är 
175 ton och 62 knop. N ågra uppgifter om beväpnin g ell er de opera
tiva tankegånga rna bakom båtarna har ej stått att finn a. Bilderna får 
därför tala för sig själva. 

(Rivista Maritima sept 65.) 
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Bild 24. 
U t kast till 17 5 tons bärplansbåt (Boeing C o 1965 ) 

Senare har meddelats (1966) att två bärplankanonbåtar är 
under byggnad för USN hos Boeing Company. De är de första i sitt 
slag i världen och kan komma att bli prototyper för en längre serie. 
De benämns PGH efter Patrol Gunboat Hydrofoil. 

PGH kommer att bäras av tre helt nedsänkta bärplan av samma 
typ som på High Point. Deplacementet är ungefär 60 ton, vilket är 
hälften av High Points tonnage. PGH blir 71 fot lång och 25 fot 
bred. Beväpningen kommer att utgöras av en 40 mm automatkanon 
på fördäck samt en 81 mm granatkastare akterut. På ömse sidor om 
bryggan placeras en dubbel12,7 mm kulspruta. 

En väsentlig nyhet är att PGH framdrivs av två vattenjetaggregat, 
ett för marschfart med gasturbindriven vattenpump och ett för låg
fart ( deplacerande) med dieseldriven pump. Pumparna är direkt an
slutna till respektive motorer. 

48 

Bild 25 . 
Teckning av amerikansk 60 tons bärplankanonbåt under byggnad (Boeing C o 1966) 

Farten kommer att bli över 40 knop. Leverans beräknas ske i 
slutet av år 1967. Kostnaden för den första PGH beräknas till 4,2 
millioner dollar. 

PGH användningsområde kommer att vara detsamma som den 
deplacerande kanonbåtens, PGM. Härutöver har angivits spanings
verksamhet. 

Den 10 juli 1966 meddelade The New York Times att USN teck
nat ett 3,6 millioner dollars kontrakt med Grumman Aircraft 
Engineering Corporation avseende en något annorlunda prototyp till 
bärplankanonbåt. Denna skall bli 75 fot lång, 22 fot bred och de
placera 57 ton. Bärplanen skall vara helt nedsänkta. Till skillnad 
från den förut nämnda bärplankanonbåten kommer denna prototyp 
att framdrivas av en 3 600 hkr gasturbin, som verkar på en propeller 
placerad i det aktra bärplanstödet. Båtens beväpning, fart och 
aktionsdistans m m uppges vara hemliga. Mycket tyder dock på att 
detta är en militär version av den civila "Dolphin" som levereras av 
samma firma till bland annat Spanien och som återförsäljes även i 
Sverige. (Se nedan under Spanien.) 
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Fiiippinerna 

Det italienska varvet Cantiere Navale Leopoldo Rodriquez ha ' 

nyligen levererat två bärplanbåtar till den filippinska f lottan. Bå

tarna är avsedda för övervakning av farvattnen i den filippinsk, 

övärlden. Denna kan ej jämföras med svensk skärgård. Avstånde 

mellan öarna är betydligt större och den största fjärden är ungefä1 

lika bred som Ostersjön. 
Båtarna har ungefär samma dimensioner som de amerikansk2. 

kanonbåtarna på bärplan nämligen längd ca 21 m och bredd ce:. 

6,5 m. Beväpningen skall enligt den tyska källan utgöras av "schwere 

Maschinenkanonen". 
Båtarna samverkar med s k SEAL-teams (Sea-Air-Land). Dessa 

kan sägas motsvara de svenska kustjägarna och är tränade i handge

mäng, i bruket av lätta vapen och i konsten att uthärda strapatser 

De är utbildade i aktuella språk för samverkan med guerilla. D L 

övas att nå sina mål med övervattensfartyg, med ubåtar eller fall

skärm och de kan operera långt från egna förband under avsevär(• 

tid. 
(Soldat und Technik 6/65, Sveriges Flotta 4/65.) 

Spanien 

Den första kommersiella bärplanbåten avsedd för öppen sjö be 

ställdes våren 1966 av ett spanskt rederi. Båten, som benämne 

Dolphin, är avsedd för passagerartrafik mellan Mallorca, Barcelon<l 

och Valencia samt även till Kanarieöarna. Den har helt nedsänk t,1 

bärplan, vilka kan fällas upp för att tillåta färd över grunda vatten. 

Dolphin är byggd för 88 passagerare och uppges kunna klara tv~ 

meters vågor vid 57 knops fart. Deplacementet är ca 60 ton, marsch 

farten 50 knop och längden 75 fot. Dolphin har konstruerats a\ 

Grumman Aircraft och byggs av Blohm och Voss i Hambur 

Dolphin framdrivs av en gasturbin kopplad till en KAMEV A-pro

peller. Fullst~ndiga data för denna båt återfinns i tidskriften Sverige; 

Flotta nr 6/66. 

so 

Bild 26. 

Kanadensisk oceangående bärplanbåt avsedd /ör ubåtsjakt. 

Tyskland 

Tyska Marinen har en försöksbärplanbåt under byggnad. Stor

leken är omkring 100 ton. Den har helt nedsänkta bärplan. Båten är 

främst avsedd för tekniska prov. Några vapen eller vapenförsök har 

ej omnämnts och ej heller vad man avser använda den till om för
söken lyckas. 

(Attacherapport 10/2 66.) 

Kanada 

En ny typ av bärplanbåt, beställd av kanadensiska flottan, närmar 

sig sin fullbordan. Den är avsedd för ubåtsjakt i Nordatlanten och 

faller med hänsyn härtill utom ramen för denna årsberättelse. Båtens 

deplacement gör den emellertid intressant i detta sammanhang. De

placementet är nämligen trots båtens förväntade oceangående egen

skaper ej mer än 200 ton det vill säga av samma storleksordning som 
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för många andra av de här aktuella båttyperna. N ågra data skal 
därför nämnas dels för jämförelse och dels för att visa vartåt ut
vecklingen pekar. 

Kanadensiska flottan hoppas kunna visa att en bärplanbåt a 
denna storleksordning inte bara kan färdas på sina bärplan i nästar 
alla de väder, som Nordatlanten kan uppvisa, utan också att den kar 
upptäcka och anfalla moderna ubåtar och därmed effektivt bid r;; 
till sjöfartsskyddet. Den beväpnas med släphydrofon och målsökan
de torpeder. Maxfarten blir 60 knop. Vid denna fart fr amgår skro
vet drygt 1 O fot över vattenytan. Eftersom man kan förutse a t t 
däcket blir mycket vått v id sjögång har båten kon struerats så a tt 
ingen personal behöver vistas ute för båtens eller vapnens operativ<' 
hanterande. Man räknar vidare med att båten till övervägande de
kommer att framföras deplacerande. skrovet har konstruerats mec 
hänsyn härtill. Deplacerande framdrivs båten av en 2 000 hkr diese 
och vid gång på bärplanen drivs den av en 22 000 hkr gasturbin 
Varje motor verkar på två propellrar (jfr bilden). 

Båtens längd är 150,5 fot, dess bredd 21,5 fot. Det totala depla
cerande djupgåendet är 23,5 fot och vid gång på bärplanen är djup 
gåendet 7,5 fot. 

(Interavia 5/66, Proeecdings 8/66.) 

Sverige 

I september tillkännaga vs att ett partrederi med kapten Ulf Trapp. 
Göteborg-Fredrikshamnlin j en, som huvudredare beställ t världem: 
största bärplanbåt för kommersiellt bruk. Båten deplacera r 150 ton. 
är 37,46 m lång och 7,40 m bred. Maximifarten är 41 knop, tjänste
farten är 38 knop. Vid 18 knop börjar den plana. Aktionsdistansen 
är 300 distmin. Djupgåendet är 5,5 m deplacerande och 2,7 m pla
nande. De y rskärande bärp lanens största spännvidd är 16 m . Båten 
drivs av två dieslar om vardera 3 800 hkr. 

(Ritningar och beskrivning i Svensk Sjöfartstidning nr 37 / 66.) 
Det uppges att m an i drygt två år studerat de tekniska och eko

nomiska betingelserna för lönsam drift av antingen bärplanbåtar 
eller svävare i trafik på Skagerack. Man valde - heter det - en 
bärp lanbåt för att en sådan är betydligt enklare at t manövrera. Med 
en svävare håde terminalen måst flyttas utanför Göteborg. Det är 
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framför a llt problemen med avdrift i kraftig vind som gör svävare 
vanskliga att manövrera i hamnområden . En bärplanbå t av denna 
stora typ beräknas kunna gå i upp till 20 sekundmeters vind och 
i 2,5 m hög sjö eller mer. Fartyget tå l mer men med hänsyn till 
passagerarna avser man ej gå till sjöss i mer än 20 sekundmeter. 
Detta innebär att båten vid användning i Skagerack och Kattegatt 
endast sällan torde tvingas in stä lla sina turer på grund av för hårt 
väder. Investeringskostnaderna för en båt och två termin aler har 
beräknats till 8 mkr. 

Man räknar med att servicemöjligheter fordras dygnet runt. Där
för har Eriksberg Mekaniska Verkstad engagerats i projektet. För 
arbeten under vattenlinjen avser man helt enkelt lyfta upp båten p å 
land. Med sina nya utrustningskrana r har Eriksberg möjligheter 
härtill. 

Båten kan medföra 150 passagerare och 8 bilar eller a lternativt 
250 passagerare. Det är uppenba rt att denna lastkapacitet i stället 
skulle kunna utnyttjas för olika vapensystem. Med den nyss be
skrivna kanadensiska oceangående ubå tsjaktbärplanbåten i minnet 
ligger det nära till hands att tänka sig lämpligt beväpnade bärplan
båtar för skydd av vår importsjöfart. Hotet mot denna kommer i 
första hand från ubåtar och attackflyg. Beväpningen bör därför ut
göras av ubåtsjaktvapen och lvrobot - eller ännu hellre - allmåls
robot. Den senare torde i själva verket vara ett villkor för att ett 
projekt av denna typ över huv ud taget skall tas med i den svenska 
försvarsdiskussionen . Vapensystem, som ej kan medverka i det 
direkta invasionsförsvaret, har nämligen hittills ej godtagits av 
svenska försvarsutredningar och försvarskommiw~er. 

På grund av fartygets stora djupgående vid låg fart - det har 
fasta bärplan - och p å grund av bärplan ens stora spännvidd läm
par sig fartyget föga för operativa uppgifter i eller i anslutning till 
skärgård. 
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Sammanställning av data för några moderna bärplanbåtar 

Land l Lev~rans l An- l Deplace-1 Fart l Bärplan l Beväpning i 
Typ tal ment/ton Knop typ/våg- Last l ar höjd l 

USA 
Försök High 

Point 64 l 110 60 ned s/? AU 
Försök Plain-

VleW 67 l 300 ? neds/5 m AU 
Kanonbåt 

PGH (l) 67 2 60 40 ned s/? 1-40, k s p, 

Kanonbåt 
gr k 

PGH (2) 67? l 57 ? neds/ ? ? 

Filippinerna 
Kanonbåt 66 2 ? ? ? ksp 

Spanien 
Civil Dolphin u. b. l 60 50 neds/2 111 88 pass 

Tyskland 
Försök u. b. l 100 n eds/? -

l Kanada 
Ubj u. b. l 200 60 ytsk/3 111 AU 

Sverige 
Civil u. b. l 150 41 ytsk/2,5 m 150 pass + 

8 bilar 

Avslutning 

Allteftersom det kalla kriget pågår har stormakterna visat ett all t 
större intresse för bevakning av strategiska farvattensförträngningar 
samt för utforskning av potentiella fienders kustområden. Parallellt 
härmed har materiel och metoder vuxit fram för att hindra sådan 
verksamhet. 

Jagare och fregatter som av tradition använts för bland annat 
kustövervakning har på grund av den tekniska utvecklingen blivit 
dels överkvalificerade och dels för kostsamma för dylik ständigt på
gående verksamhet. Som en följd härav har behov uppstått hos prak
tiskt taget alla sjönationer att disponera en liten, enkel och därför 
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billig farkost, som i gengäld kan byggas i stort antal. Konkurrensen 
står mellan konventionella båtar, svävare och bärplanbåtar som 
vapenplattformar. De två senare har vissa påtagliga fördelar fram
för vanliga båtar men är å andra sidan mer komplicerade och därför 
dyrare. Utvecklingen av dem har ej heller hunnit så långt att alla 
tekniska, operativa och ekonomiska konsekvenser av deras avan
cerade konstruktion kan överblickas med önskvärd säkerhet. Följden 
härav är att det främst är stormakterna, som anser sig ha råd att 
experimentera med svävare och bärplanbåtar för militära ändamål. 
De smärre nationerna håller sig ännu till beprövade, deplacerande 
båttyper för utbyggnad av sina flottor. 

Vid studium av tabellerna över deplacerande båtar, svävare och 
bärplanbåtar finner man att farkoststorleken med vissa undantag 
synes konvergera mot omkring 200 ton oberoende av typ. Måhända 
är detta en optimal storlek för närvarande, om man sammanställer 
faktorerna slagkraft, sjöduglighet och ekonomi (kvantitet). Beväp
ning med automatkanoner, kulsprutor och granatkastare är vanlig. 
Robotar förekommer endast i undantagsfall och då på försök. 
Ubåtsjaktutrustning är däremot ej ovanlig antingen som huvudbe
väpning eller som komplement. Önskvärdheten av att bestyckningen 
är flexibel framhålls ofta. När det ej är fråga om rena experiment
farkoster byggs båtarna i långa serier. Det är uppenbart att kvanti
teten värderas högt. Tre skäl finns härför: långa kuststräckor skall 
kunna hållas under kontinuerlig bevakning, bortfall av en eller flera 
enheter får ej ha avgörande inverkan samt slutligen enheterna bör 
operera i förband av viss minsta storlek för att deras slagkraft skall 
komma till sin rätt även mot en överlägsen fiende. Härav följer att 
antalet enheter kan minskas endast intill en viss minimigräns. Att gå 
under denna är dålig ekonomi. Någon generell minimigräns är svår 
att dra. Den är i hög grad beroende av lokala förhållanden både hos 
förs vararen och den presumtive angriparen. Med hjälp av krigsspel 
bör man dock kunna komma fram till goda närmevärden på denna 
gräns för olika aktuella områden. 

Små farkoster av den typ som här behandlats kan kanske anses 
vara lätta mål för fientlig bekämpning och därför föga lönsamma att 
anskaffa. Men det förhållandet, att så många nationer, både stora 
och små, med energi bygger och vidareutvecklar sjöstridskrafter för 
uppgifter i begränsade farvatten av alla typer torde vara ett bevis 
så gott som något för motsatsen. Vid bedömning av de små enheter-
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nas värde bör man påminna sig, att försvararen alltid har den för
delen att hans fartyg kan operera med den egna kusten eller skär
gården som omedelbar bakgrund. Aven för det modernaste fl yg ka 
det vara svårt att i stridens hetta särskilja och anfalla små och lätt
rörliga mål som uppträder kustnära. 

För att få ut det mesta möjliga av sjöstridskrafter som verkar i 
begränsade farvatten, är det nödvändigt med en långt driven sam
ordning och samverkan med övriga stridskrafter som verkar i samma 
område. Främst gäller detta kustartilleriets stridskrafter men även 
armens och flygvapnets . Befäl sförhållanden, taktik, underhåll m r 
bör anpassas härtill. Gemensamma övningar bör vara rutin. 

De små rörliga enheterna bör också - hur uthålliga de än är -
ha möjlighet att få stöd från starkare positioner till sjöss eller i land. 
Stormakterna utnyttjar vid främmande kuster jagare, frega tter eller 
minsvepare härför, vilka kan ingripa med stridsledning eller tyngre 
vapen om så erfordras. Finland bygger tyngre kanonbåtar för samma 
ändamål. Materielen är ofta mer uthållig än människan. Dubbla be
sättningar kan därför utnyttjas. 

Sverige är ett litet land men fast beslutet att skydda sin allians
frihet och värna sin neutralitet mot kränkningar, incidenter och 
ingrepp från vilken främmande makt de än görs och vare sig de 
förekommer i fredstid , som inslag i storkrig eller som förspel till mot 
oss riktade krigsföretag. Men denna beslutsamhet är vä rdelös om vi 
saknar makt bakom orden. Tiden är tyvärr sådan nu och irtom över
skådlig framtid. Den tekniska utvecklingen har emellertid börjat 
medge att stor makt kan utövas från ett tillräckligt antal små strids
enheter, som utnyttjas i samverkan med varandra och med den 
geografiska miljön. Föreliggande årsberättelse har velat belysa ut
formningen och utnyttjandet av sådana små stridsenheter lämpade 
för bruk i begränsade farva tten. 
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Källor 

Notiser och artiklar i dagspressen und er a rbetsåret samt i fackpressen en ligt ned an 

under åren 1964- 66 

Tidskrift i Sjöväsendet 
Sveriges Flotta 
Svensk Sjöfartstidning 
Marinstabens underrä ttelseorien ter in g a r 
United States Naval Institute Proeecdings 
All Hands 
Navy (US), Navy (UK) 
Rivista Maritima 
Soldat un d Technik 
Marin e Rundschau 

H ärutöver har marindirektör Ivar Hult välvilligt ställt följande av honom för
fattade rapporter till förfogande : 

- Schematisk jämförelse mellan prestandamöj ligheterna för svävare, bärplan

båtar och konventione lla fartygstyper (20/8 1965) 

- Teknisk ana lys och utveck lingstendenser för svävare mot bakgrunden av dess 
utnyttjande för ub!hsjakt, minröjning och snabba trupptransporter (24/1 1966) 

Se i övrigt referenser i texten. 
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OVERSTE 

PER CARLESON 

Marinstabens organisation 

- ett genmäle 

I tidskriftens novembernummer behandlar signaturen "Sjöoff

KAoff" marinstabens organisation i en debattartikel. Författarnas 

förslag till ändring a v nuvarande organisation innebär att allt stabs
arbete rörande fredsorganisation och utbildning för flottan och kust

artilleriet koncentreras till sektion 2, där hittills endast sådana delar 

av dessa ärendeområden handläggs som har gemensam innebörd. 

Härigenom anser författarna att dubbelarbete skulle undvikas och 
att stabspersonalen skulle utnyttjas bättre. sektionerna 3 och 4 be

gränsas till att omfatta personal- och materiel- (vapen-)ärenden. 
Andringsförslaget leder långt förbi den uppfattning om marin

stabens utveckling som utredningsmannen, dåvarande expeditions

chefen Linden, 1964 uttryckte i sitt förslag till marinstabens orga

nisation och i vilken statsrådet instämde vid ärendets vidare bered

ning (pro p 1964: 31 sid 26 ). Utredningsmannen uttalade nämligen 

endast att en avdelning för gemensamma organisations-, personal
och utbildningsärenden skulle ha en sådan ställning att den kunde ta 

initiativ till ytterligare samordning av ärenden och aktivt verka för 

fortsatt integration inom marinen. Den ställning utredningsmannen 

skisserade som önskvärd återfinns numera i sektion 2. 
Flertalet av de ärenden som handläggs vid planeringsavdelningen 

och sektionerna 1 och 2 - de för marinen gemensamma delarna av 

staben - kräver mer eller mindre omfattande samarbete med sek

tionerna 3 och 4 - de vapenslagsvisa stabsdelarna. Samarbetet kan 
regleras genom stabschefens direktiv om att visst underlag skallläm

nas från en sektion till en annan för vidare beredning. Samarbetet 
kan även ha formen av direkt överenskommelse mellan befattnings

havare på nivåer under stabschefen. Samrådsförfarande är ett annat 

sätt för samarbete. Verksamheten kräver i en del fall även samråd 
och andra kontakter utanför staben. 
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Ett ärende följer ofta inte enbart linjen detalj- avdelnings- sek

tionschef inom en sektion utan gör utvikningar till andra sektioner i 

olika nivåer. Detta har för vissa ärendegrupper i marinstabens ar

betsordning uttryckts bl a genom att underlag för personalstatsplaner 

uppgörs vid sektion 3 och 4 medan sammanställning och slutlig be

redning sker vid sektion 2. En sådan arbetsfördelning måste ske i 

varje organisation där uppdelningen bygger på indelning i grupper 

under en chef och där chefens befogenheter kan delegeras ned åt i or

ganisationen. Det arbete som bedrivs inom en stabs olika delar kan 

visserligen hänföras under samma rubrik men i sak ha olika innehåll. 

Som dubbelarbete kan det inte karaktäriseras. 
En organisation av marinstabens omfattning kan aldrig göras så 

exakt att varje ärendetyp entydigt kan hänföras till en del av staben. 

Samarbetsförmåga och samarbetsvilja utöver den egna organisations

enheten är därför nödvändiga för ett effektivt arbete. 
"Sjöoff-KAoff" har icke diskuterat konsekvensen av sitt förslag 

fö r marinens båda vapenslagsvisa sektionschefer, vilka samtidigt är 

personalkårchefer. Om sektion 3 och 4 minskas med organisations

och utbildningsdelarna skulle möjligheterna upphöra att direkt an
passa utbildningsorganisationen efter det aktuella behovet. 

R amorganisation för varje förbands stab och förvaltning fastställs 
av Kungl. Maj :t . Utbildningsförbandens detaljorganisation påverkas 

bl a av de värnpliktigas antal och fördelning, instruktörstillgång och 

tillgängliga tekniska utbildningsresurser - allt förhållanden som 
direkt påverkas eller regleras av cheferna för sektion 3 och 4. Ut

bildnings- och organisationsavdelningarna är därför nödvändiga för 
dessa chefer om deras verksamhet skall vara meningsfylld. 

Det är i nuvarande organisation icke möjligt att CM och CMS 
annat än i enstaka fall belastas med inspektion av förbandsutbild

ningen vid flottan och kustartilleriet. Aven om fler utbildningsom

råden än för närvarande framdeles kan samordnas rubbar detta inte 
behovet av att inspektionsbefogenheter delegeras till de äldsta sek

tionscheferna. 

Den nuvarande indelningen i sek tioner och avdelningar har hittills 

visat sig vara i stort sett lämplig för ledning av verksamheten inom 

marinen. A ven i förhållande till högre och sidoordnade myndigheter 
har marinstabens organisation varit funktionsduglig. En omfattande 

delegering till personalkårs- och sektionschefer, de sistnämnda här 

innefattande chefen för planeringsavdelningen, har visat sig nöd-
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vändig för att avlasta CM och CMS. Detta nödvändiggör dock i 
vad avser högre och sidoordnade myndigheter att personalkårs- och 
sektionschefer har försäkrat sig om erforderliga samråd innan CM 
uppfattning med stöd av delegerade befogenheter förs utanför ma
rinen och att detta sker konsekvent genom samma personer för 
samma typ av ärenden. 
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KAPTEN 

SVEN CARLSSON 

Mimer - efter fyra 

övningsår 

Under hösten 1962 presenterades i ett antal artiklar i denna tid
skrift den taktiska övningsanläggningen Mimer på Berga av då
varande chefen för Mimer. Denna presentation omfattade framför 
allt en teknisk beskrivning av anläggningen, bl. a. stä lld i relation till 
de utländska anläggningar som då fanns och från vilka många er
farenheter insamlats och utnyttj ats vid projekteringen av Mimer. 
Dessutom redogjordes för vilka krav man ställt på Mimer och hur 
dessa krav påverkat den tekniska lösningen. 

Sedan nämnda artiklar publicerades har c:a 4 år förflutit. Denna 
tid kan anses tillräcklig för att ge svar på bl. a. följande frågor: 
Blev den tekniska lösningen lyckad? Har de krav, som ställdes på 
anläggningen blivit tillgodosedda? Utnyttjas anläggningen effektivt ? 
(med hänsyn till materiel och personal) och Vad är driftkostnaderna 
för Mimer? 

Följande rader vill försöka ge svar på bl. a. dessa frågor och dess
utom eventuellt tjäna som diskussionsunderlag för hur anläggningen 
skall kunna göras än mer effektiv än den f. n. är. Av de i 
artiklarna nämnda materiel- och personalfakta kvarstår samtliga, 
frånsett en del smärre modifieringar på materielsidan. Trots att 
tusentals övande under de gångna åren blivit mer eller mindre hem
tama i anläggningen kan en kort resume över Mimers möjligheter 
vara motiverad. 

Mimer är uppbyggd kring en elektronisk kalkylator av analogityp. 
Kalkylatorn ger tillsammans med ett datafiltreringssystem prestanda 
med avseende på manöveregenskaper, målyta, radar- och hydrofon
räckvidder m m till totalt 28 rörliga enheter. A v dessa måste 12 en
heter slavas till en eller två av de 16 återstående, vilka är indi
viduellt rörliga. En av anläggningens största förtjänster är dess 
flexibilitet, som bl. a. medför att samtliga enheter kan representera 
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övervattensfartyg, ubåtar, helikoptrar eller flygp lan. 15 av de rörliga 
enheterna kan bemannas av ledningsteamet med biträdespersonal på 
t. ex. jagare, torpedbåtar eller kustartilleribatterier (dvs. även "stilla
stående" stridsmedel). Chefen i en sådan enhet grundar sitt hand
lande på de informationer han presenteras antingen på sin radar
anläggning, genom radiokommunikation eller från spelledningen. För 
att samverkan - dubbelsidig - skall kunna ske är tre landstridsled
ningscentraler hopkopplade med de rörliga enheternas sambandsnät. 
Med hjälp av dessa materiella resurser kan synnerligen realistiska 
övningar genomföras. Övningsändamålen kan vara mycket varieran
de från enkla övningar i formell taktik till operativa spel av stor 
omfattning. 

Mimers besättningsstyrka, som är medvetet knappt tilltagen, är och 
kommer att vara i det närmaste idealisk så länge det på CMimer 
endast ankommer att "ställa anläggningen klargjord i enlighet med 
de övandes önskemål". 

Underhandsförfrågningar har ofta ställts, om ej besättningen borde 
utökas på grund av den hårda arbetsbelastning, som råder under 
vinterhalvåren. Med hänsyn till den organisation efter vilken klar
görningsarbetet sker är svaret på dessa frågor "nej" så länge som den 
hittillsvarande kvaliten på den värnpliktiga personalen kan bibe
hållas. Denna reservation skall tolkas så att de krav, förutom de rent 
yrkesmässiga, som måste ställas på den värnpliktiga personalen i 
Mimer, är att tilldelade arbetsuppgifter måste lösas helt självständigt 
och utan kontroll. 

Innan de inledningsvis berörda frågorna besvaras, bör några rent 
statistiska uppgifter presenteras. En successivt ökad utnyttjande
frekvens kan konstateras från 98 spel under första övningsåret till 
135 spel under tredje året (oktober-oktober). Anläggningen utnyttja
des av c:a 12000 personer under de tre första övningsåren. Därtill 
kommer c:a 3000 besökare i samband med demonstrationer och vis
ningar. En naturlig utveckling är sålunda en ökning av antalet öv
ningar samtidigt som demonstrationerna tenderar att minska. 

Dessa siffror berättar bl. a. att medeltalet övningsdeltagare är c:a 
30 pr spel, biträdespersonalen oräknad. Detta faktum medför att de 
resurser, som måste disponeras för att hög driftsäkerhet skall kunna 
garanteras, måste vara större, än vi normalt brukar acceptera. Ett 
driftstopp medför att en planerad eller påbörjad övning måste in
ställas eller avbrytas. Detta drabbar i så fall hela förbandet, ej som i 
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verkligheten ett fartyg eller ett KA-batteri . Trots ett från starten 
fram till hösten 1965 miserabelt reservdelslager har endast fyra öv
ningar måst inställas på grund av haveri. Ingen påbörjad övning har 
måst avbrytas annat än för maximalt 15 minuter. En av anled
ningarna härtill är systemet med en kontraktsanställd serviceingenjör 
från leverantören, d. v. s. en specialist som till 100 °/o behärskar an
läggningen och som vid haverier kan reparera eller åstadkomma till
fälliga nödlösningar. 

Den tekniska lösningen har visat sig vara i det närmaste idealisk 
med avseende på möjligheterna att tillgodose de krav, som ställdes 
på anläggningen under projektstadiet: "Att tillämpa de taktiska be
stämmelserna vad avser beslutsfattning, ordergivning och rappor
tering under framförande av marina vapenbärare under sjökrigs
företag samt öva samverkan med landbaserade chefer." 

Lösningen medger sålunda att antalet disponibla enheter (ekon) vid 
det stora flertalet spel är tillräckligt för att kunna representera en 
realistisk såväl A- som B-sida. Den geografiska tyngdpunktförskjut
ning i det sjötaktiska tänkandet och handlandet som ägt rum sedan 
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Mimer projekterades har medfört att önskemålen om att relativt 
detaljerat kunna åskådliggöra kust- och skärgårdsområden ökat. Av 
denna anledning vore det önskvärt att kunna disponera en kustlinje
generator av samma typ som t. ex. finns på radarskolan BOS. De 
disponibla möjligheterna medger dock, låt vara med ganska tids
ödande förberedelsearbete, att så detaljera t återge inomskärs belägna 
ledavsnitt m. m. att t . ex. minröjning kan övas med stor realism. 

Om svaren på frågorna om den tekniska lösningens lämplighet och 
om kraven blivit tillgodosedda till övervägande del kan besvaras 
positivt ä r frågan om det effektiva utnyttjandet icke lika lättbe
svarad. 

Den sistnämnda frågan består i själva verket av ett stort komplex, 
som mås te solveras och besvaras ur olika synvinklar. Besvaras frågan 
enbart med utgångspunkt från antal spel/övningsår blir svaret obe
tingat "ja". Anläggningen är mättad med den spelfrekvens, som 
under de senaste två åren visat sig relativt konstant (c:a 140 spel/år). 

Betraktar man återigen problemet, nu med frågeställningen om 
den typ av övningar som genomförs, ansluter till de krav, som upp
ställdes vid projekteringen blir svaret "ja". Det har emellertid visat 
sig, att anläggningens flexibilitet medger övningar inom väsentligt 
vidare gränser än man från början tänkt sig. 

Sålunda kan inte blott "samverkan med landbaserade chefer ske 
på ett realistiskt sätt" utan även den landbaserade chefen kan övas 
i sin befattning, antingen denna är t. ex. företagskontrollantens eller 
spärrbataljonchefens. Man kan diskutera om ej den hänsyn gentemot 
varandra som de sjögående och landbaserade cheferna måste ta för 
att garantera eller åtminstone underlätta uppgifters lösande borde 
bli till föremål för övningar och studier i Mimer i större utsträckning 
än som f. n. sker. Detta innebär ej att de övningsändamål som hit
intills uppställts är felaktiga eller att vederbörlig hänsyn icke tas, 
utan endast att den landbaserade sidan mera än som f. n. är fallet 
träder in i bilden som övad myndighet. Detta kan ske, både för 
flottans och kustartilleriets del, genom att delta i vissa av de spel 
som t. ex. kustflottan genomför eller också genom "egna" spel. Det 
sistnämnda förfaringssättet innebär att dessa spel, med hänsyn till 
hittillsvarande erfarenheter om anläggningens tillgänglighet, måste 
förläggas till slutet av tredje kalenderkvartalet. 

I anslutning till frågekomplexet om Mimers effektiva utnyttjande 
inställer sig ocKså frågan, om de erfarenheter som varje övning ger 
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Bild 2. 

Spelledarpanelerna - endast en. fullödig bemanning av dessa ger 
de övande fu ll rea lism. 

blir tillvaratagna, bearbetade och spridda utanför den krets, som 
utgjort övningstruppen? Kan erfarenheterna från t. ex. militärhög
skolans årligen återkommande, mer eller mindre standardmässiga 
övningar ligga till grund för kustflottans praktiska uppträdande? 
Kan resultatet av kustflottans övningar i Mimer utnyttjas som t. ex. 
ändringsförslag till centralt utgivna taktiska reglementen och före
skrifter? 

Frågeställningarna kan synas vara ett försök till övervärdering 
av anläggningen vilket givetvis ej är avsikten. De är i stället en följd 
av det konstaterande, man flera gånger kan göra som CMimer: två 
likvärdiga förband med likvärdiga materiella och personella resurser 
genomför vid skilda tillfällen i princip samma övning. Båda når 
uppställt övningsändamål men via samma tidsödande omvägar. Med 
personella resurser att bearbeta erfarenheter från det första förban
dets övning och sprida kännedom därom till efterföljande förband, 
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skulle en icke oväsentlig effektivisering kunna ske. Genom centrali
sering av taktikutbildningen skulle eventuellt sådana personalresurser 
kunna åstadkommas. En definitiv centralisering är givetvis utopisk , 
men med utnyttjande av Mimers resurser kan ett eller annat steg mot 
denna utveckling tagas. För detta krävs en befattningshavare, son 
dels skall ha möjlighet att närvara vid i princip samtliga spel ocl
dels ha befogenhet att efter spel meddela kri tik oberoende av öv 
ningstruppens sammansättning. Denna hans kritik skall i så fall va ra 
normaliserande och grunda sig på både i gällande föreskrifter regle 
menterade bestämmelser och praktiska erfarenheter. Han skall dess-· 
utom föreslå ändringar till i central instans fastställda reglementet• 
och föreskrifter. Med en sådan befattningshavare knuten till anlägg· 
ningen skulle även ett annat problem delvis kunna lösas: spelledar
problemet. 

Anläggningens konstruktion är sådan att de övande för t. ex. sin 
beslutsfattning får vissa informationer automatiskt presenterade för 
sig. Denna automatik kan bl. a. med datateknikens hjälp drivas prak
tiskt taget hur långt som helst. Det som begränsar automatiken · 
Mimer kan väl sägas vara penningen. Där penningen och därmec 
automatiken tar slut måste människan ta vid och människan i dett z. 
sammanhang är spelledaren. Mimers största (enda?) svaghet är des~ 
beroende av en kvalificerad spelledarstab. Med "kvalificerad" avses 
icke blott i taktiska m. fl. bestämmelser insatta befattningshavan 
utan även i Mimers möjligheter (begränsningar) insatta individer. 
Antalet sådana befattningshavare är, trots mer än fyra års utnytt
jande av anläggningen, oförsvarligt litet. Och detta antal kommer 
ej att stiga förrän radikala åtgärder vidtages. 

Förslaget med den ovan nämnda befattningshavaren kan väl 
knappast kallas radikalt, men medför att en individ successivt kom
mer in i bilden och kan tjänstgöra som spelledare. Enligt nuvarande 
bestämmelser skall CMimer kunna tjänstgöra som 1. spelledare vi 
mindre spel, i övrigt skall chefen för vapenofficersskolan på Berga 
(CVOS) tjänstgöra, då övande förband själva icke kan besätta spel
ledarplatserna. Det enda förband som hitintills kunnat detta är mili
tärhögskolan, dock stundom icke utan vissa problem. CVOS möjlig
heter att tjänstgöra är med hänsyn till hans ordinarie befattning 
starkt begränsade och CMimer måste därför vid alla spel utom mili
tärhögskolans - tjänstgöra som spelledare. Detta påverkar indirekt 
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och i negativ riktning CMimers väsentligaste uppgift, nämligen att 
"klargöra anläggningen enligt de övandes önskemål". 

En av de inledningsvis ställda frågorna gällde driftkostnaderna 
för Mimer. Trots ett mer än fyraårigt utnyttjande kan denna fråga 
ej besvaras exakt förrän omkring den 1/7 1967. Anledningen härtill 
är i korthet följande: Någon reservdelsbeställning i vanlig bemär
kelse gjordes ej förrän anläggningen tagits i bruk. Detta i förening 
med långa leveranstider medförde att Mimer under de 2,5 till 3 
första åren icke kunde utnyttjas till fullo samtidigt som nödlösningar 
i fråga om reparationer och översyner måste tillgripas. Inte förrän 
den obalans som rått mellan tillgången på och behovet av reserv
delar är eliminerad kan exakt sifferuppgift lämnas. Nästa budget
årsskifte beräknas dels det omedelbara behovet av reservdelar vara 
disponibelt och dels ytterligare en reservdelssats (att användas vid 
"totalhaveri") ligga i lager. Sannolikheten för att årskostnaderna 
för reservdelar kommer att överskrida 100.000 kr bedöms emellertid 
som minimal. 

Sammanfattningsvis är det sålunda glädjande att kunna konstatera 
at t resultatet av den projektering, konstruktion och installation, som 
till övervägande del utfördes 1960-62, blivit så positivt. Begränsas 
övningsändamålen fortsättningsvis till att omfatta endast det, som 
sammanfaller med de ursprungliga kraven på anläggningen, behöver 
inga modifieringar eller ändringar utföras. Vill man däremot göra 
anläggningen än mer effektiv, måste sambandsnätet utbyggas för att 
tillgodose landorganisationens krav. Förslag om sådan utbyggnad 
har tillställts CM och när den förverkligats, får de övande till sitt 
förfogande i princip samma materiella resurser som på ordinarie 
uppehållsplatser. 

De personella resurserna är emellertid lika väsentliga och kan del
vis ställas till förfogande genom Mimers försorg i form av kvinnlig 
biträdespersonaL Denna personal, företrädesvis lottor, har från ett 
provisorium blivit en nödvändig och ovärderlig tillgång allt efter
som kraven på anläggningen stigit. Och som det serviceorgan och 
den utbildningsplattform Mimer måste betraktas, kan kraven till
låtas stiga ytterligare, innan de måste avvisas. 
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Litteratur m. m. 

KVALITETSKONTROLL OCH LEVERANTORSBEDOMNING 
av Yngve Rollof 

(Gebers, Stockholm 1966) 

Kommendörkaptenen och bergs ingeniören Yngve Rollof har publicerat böcker 

och art ikl a r, inte minst i den na t idskrift, behandlande en mångfald olik a 

ämn esområden . Der är därför med en sä rski ld förvänran man öppnar han s senaste 

bok, som behand lar vad som under en följd av å r vari t han s specia litet , näml igen 

kvalitetskomroll och leverantörsbedömnin g. Nä r man läst boken ä r man på intet 

sätt besviken, möj ligen någo t tröttad av den koncentrerade informat ion , som man 

konsumerat . 
De första kapitlen behandlar den moderna kvalitetskontro llens elementa och 

är säkert nytt iga men måhända a ll tför kompendiebetonade för att vara en hel t 

njutbar fr itids läsning. Därefter sriger kva liteten och läsarens intresse för a tt ku l

mi nera i ett utmärkt kapite l om leverantörsbedömning. 

Enligt författarens förord är boken bl. a. avsedd som en praktisk väglednin g 

för företags ledare v id upp läggning av kva litetskontrol l. Denna målsättn in g nå1 

boken sannolikt inte upp ti ll, men den ger många värdefulla synpun kter och 

väcker sannolikt intresse för ämnet. A lla som sysslar med statlig upphandling 

från teknisk eller ekonomisk sy npunkt har dä remot utan tvekan sto r di rek t nytra 

av boken, framför a llt dess senare del. 

Bokens formella utförande ä r mycket trevligt. I llustra tionerna är delvis instruk

t iva och delvis roliga. På författaren s van liga maner inleds v arje kapitel med 

en som regel väl funnen devis. Boken torde ocks:i vara ensam om ert namnregister 

som suveränt spänner över sek ler och verksam hetsområden, och där Gustav Vasa 

och Napoleon samsas med Tom Tl"an a och Elof Ahrle . 
w. w. 

KNOPAR PA LOGGLINAN 

Stig H :Son-Ericson ; Al b. Bonniers 1966 

Efter det andra vä rldsk rigets sl ut ha r inte så få general er i memoarens form 

å terge tt sina h:igkomster både från krigsåren s förstärkta försvarsberedskap och 

från fredliga epokers strider krin g kommitteborden om vårt fö rsva rs utformning. 

Man har saknat motsvarande skildrin g av en sjöoff icer. Hösten 1966 avhjälptes 

bristen genom amira len Stig H:son-Ericsons "Knopar på logglinan", en bok som 

han själv v isserli gen betecknar som essäe r kring minn esbi lder och dagboksblad men 
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som dock blir en självbiografi intill dess han bl ev chef för marinen . Den centrala 

ställni ng som H :son-Ericson län ge intog inom marinen gör, a t t boken också blir 

en sk ildring av den svenska örlogsflottan under en int ressant tidsperiod. 

Den stora allmänhetens intresse för militära förgrundspersoners memoa rer beror 

nog p å arr där kan finna s uppgifter om händelser och å tgärder som tidigare varit 

sekretessbelagda. Historikern av facket läse r vä l memoarer för att få komplicerade 

sammanhang belysta ur olik a synv inkla r och för att f inna nya facetter hos 

ledande personer i vårt land . Några sensa tionell a avslöjanden ell er ny heter av 

väsentligt värde för den historiskt vä lo rienterade finner man k nappast i boken. 

Men förfa ttaren har i olika ställnin g medverkat i parlamenta riska utred ningar 

om försvare t och lämnar många inrressanta, delvis skrämmande skildringar som 

kan vara av al lmänt intresse. 

För major ite ten av denna ridsk rifts läsa re ä r boken en värdefull och nöjsam 

läsning genom att den ger en sjöofficers syn p å örlogsflottans utveckl ing frå n 

Sverige-skeppen med deras svå ra kanoner till vh rids lätta flotta med torpeder 

och robotar, från det stora sjöslagers takrik - ett arv från forna tider och 

gä ll ande ännu "under der första världskriget - till stridsgruppstaktik och sam

verkan mellan o lika vapenslag. Den läsare som ti ll hört örlogsflottan någon gå ng 

under den rid som boken omspännel", näm ligen från det första världskrigets slut

skede intill hösten 1953, får ti llfälle att minnas många detaljer från den egna 

verksamheten, då författaren berättar om tjänsten ombord under strävsamma 

övningar i svenska farva tten eller från någon mera glansfull men ofta lika krä

vande samvaro med representanter för utländska mariner. 

Mången yngre läsare kommer dessutom att få se en del händelser - som för 

honom verka t svårförståeliga - in satta i sitt sammanhang och därmed kl a rlagda. 

H an får en inblick i gårdagens historia som kan vara till både nytta och nöje. 

Boken ger exempel p å bekymmer som de po liriska och militära lednin garna fick 

då der andra världskriget bröt ut till fö ljd av att försvaret fått alltför knappa 

anslag. I dessa dagar, då fö rsvaret sy nes p å väg att bli ett stridsäppl e mell an de 

politiska partierna, må man hoppas att dessa inter iörer och andra likn ande hän

delser läses med eftertanke av de ansvariga. 

Den sjöofficer som mött författaren förs t sedan denne nått f! aggmansgraden, 

kommer att kunna ana det mycket omfattande arbete för flottan, för marinen 

och för hela krigsmakten som presterades av H :son-Ericson under snart sagt hela 

hans off icerstid och som gav honom de kunskaper, den erfarenher och den vi dsy n 

som förde honom till chefsskapet för marinen. såtillvida hade han hjälp på 

v>igen, att han från föräld rahemmet med förde en god, för att inte säga sträng 

uppfostran, men det var ingalunda så att hans väg mot toppen i övrigt jämn ades . 

Det var arbete och åter arbete i en utst räck ning som knappast är tänkbar a tt 

kräva i nuva rande tid. Det var ett systematiskt arbete, H :son-Ericson byggde 

själv upp sin karriär. En hjälpare hade han emellert id - vid hans sida stod städse 

hans maka. Boken är för övrigt tillägnad henne. 
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Dagbokscitat ger liv åt skildringarna och låter läsaren lära känna två av 
H:son-Ericsons starkaste sidor: förmågan att förutse den militärtekniska utveck
lingen och den undan för undan ökande betydelsen av samverkan. Boken kan 
i dessa avseenden ge en tankeställare åt mången äldre och vara till ny tta fö r 
mången yngre. Då utveckling, samverkan och arbete i försvarskommitteer be
handlas, är författaren ofta kritiskt inställd till sin omgivning. Kritiken ges 
emellertid en hovsam form och i positiv anda. Fackmannen kan göra sig en bild 
av H:son-Ericsons bidrag till taktikens utveckling under trettio år och de som 
nu arbetar vidare därmed kan hämta inspiration att gå till storms mot vad som 
är gammalt och mot de gamlas bundenhet. 

Författaren ägnar åtskilliga sidor åt att skildra örlogsbesök av officiell och 
inofficiell karaktär. Berättelserna är underhållande och den som till äventyrs 
själv deltagit i ett eller annat besök kan nu le gott tillsammans med författaren 
vid minnet av många ep isoder som när de inträffade kanske var mindre lustiga . 
skildringarna har också ert kultu rhistoriskt värde men man får hoppas att ingen 
- civil eller militär - tror att de är tillämpliga på Alvsnabbens långresor. 

En sakkunnig läsare känner sig ibland irriterad av att årtalsuppgifterna är 
fåtaliga. Det fordras då och då en tillbakablick för att kunna avgöra om vilket 
år författaren berättar. 

Anmälaren slutar med art försäkra de kamrater inom marinen som avser läsa 
boken, att tiden därmed inte är bortkastad. En första snabbläsning kommer att 
följas av ett systemariskt studium av många kapitel. 

S Bn 

Redaktionen bjuder på dansk läsövning i ett intressant sjömansämne: 

MED R0DE HJERTER OG GIFTIGGR0NNE 
SLANGER PA ARM OG BRYST 

lidt om den celdgamle tatoveringskunst 

Tatoveringskunsten er kommet i sogelyset. Alle har vi ve! set denne i vore dagc 
så udprzegede maskuline prydelse på en kraftig arm, en barker nzeve eller et 
bredt bryst. Hvem kender ikke denne mzerkvzerdige, vulgzere, naivt fzengslende 
taroveringsstil? 

Måske er vurderingen af disse taroveringens barkede, salttrukne mestervzerker 
parret med en vis deklassering af bzereren. I Salmonsens leksikon står der således, 
at taroveringer i vor tid her i Vestenropa fortrinsvis bzeres af sofolk, prostituerede 
og forbrydere, og der tilfojes, ar "livet i fzengsler og lediggang fremelsker lysten." 

Uden tvivl har fordomme spiller kraftigt ind ved bedommelsen af denne måde 
ar besmykke sit legeme på. Der er nok ingen som helst grund til at slå folk, der 
bzerer taroveringer-i hartkorn med forbrydere. Tatoveringskunsten er zeldgammel 
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og har vist vzeret anvendt hos alle folkeslag. Sofolk her fra Vestenropa 
genopdagede tatoveringskunsten i opdagelseriden på besog i fremmede verdensdele 
som Sydamerika og Asien. 

Ikke så underligt, ar der nerop skulle blive somanden frem for nogen anden, 
der skulle smykke sig med denne i reglen ret maskuline prydelse, som ratoveringen 
må siges at vzere, men der gives også en anden foridaring på, at sofolk allerede 
for århundreder siden lod sig tatovere. Er bedre identifikationsmiddel kunne 
dårligt tzenkes. Et afsjzelet legeme skyller op på en fremmed kyst ville ofte for
blive ukendt men ved hjzelp af ratoveringerne kunne det lade sig gore at fasts lå 
identiteten. Samma praktiske formål menes soldatemes ratoveringer oprindeligt at 
have haft. Forbrydere derimod har ofte ladet sig tatovere med bestemte regn for 
at kunne give sig til kende som vzerende af det samfundsfjendtli ge broderskab. 
Sådanne mzerker havde deres ojeblikkelige fordele for forbryderen på fremmede 
steder, men kunne tiliige have betydning for politiet, der altid ivrigt har studeret 
tatoveringstegninger og mzerker og i vore dag e opbevarer disse kendetegn i szerl i ge 
kartoteker. 

Vore dages taroveringer er som nzevnr ofte usmagelige, men kunne vzere et in
teressant objekt for folkemindesamleren, for op fra de farvestrålende !et fattelige 
regninger stiger såvel poesiens blå blomst såvel som hverdagslivets mere beske 
kendsgerninger gennem symboler som rode hjerter, blå ankre eller giftiggronne 
slanger, svulmende fuldriggere og forforiske kvindeskikkelser. 

Endnu for få år siden kunne man i Herzegovina eller Albanien trzeffe zeldre 
taroverede katolske kvinder. Denne form for ratovering havde intet med den mere 
"moderne" tarovering hos Ta to-Jack i Nyhavn og andre udovere af fager at 
gore. Den tilhorte uden tvivl en kunstform, der kan fores helt tilbage ril de 
gamle europzeiske hulemaleriers rid. I senere tid har denne form for tarovering af 
katolske kvinder ve! vzeret et modtrzek mod den tyrkiske indflydelse i Sydost
europa. 

Tatoveringskunsten er opstået på vidt forskellige steder af jordkloden. Visse 
steder har man kun kendt den i en yderst primitiv form som i Australien, hvor 
australnegrene den dag i dag raroverer sig ved at skzere dybe ar i huden, der så 
fyld es med ler. De senere opstående hvide ar ses tydeligt med den morke hud som 
baggrund. Og virkelige monstre er der sjzeldent tale om. Taroveringen er et 
mandomstegn, ofte til at jage fjenderne skrzek i livet med. 

En andericdes udviklet ratoveringsteknik trzeffes flere steder i Polyncsien. 
Herfra stammer selve ordet. Tatu betyder nemlig mzerkning. I Polynesien prikker 
og skzerer man monstre, der trzekkes op med farvestof. Visse steder trzekkes en nål 
med en sodet eller far vet tråd gennem huden, og der frembringes monstre af 
storste skonhedsvzerdi. I Polynesien taroveres hele kroppen, og der er ikke ual
mindeligt, at denne fantastiske og smertefulde dekoration af kroppen kan 
udstrzekke sig over det meste af et menneskeliv, for den er fzerdiggjort. 

I det varme klima har taroveringen tjent til at dzekke legemet i stedet for 
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kla:der. Hos kabylerne ratoveredes kvinderne af blufa:rdigheds hensyn, og således 
veksler formålet med tatoveringskunsten fra sted ti! sted. Hos Laosfolket såvel 
dekorativt som religi ost. Afbildninger af forskellige dyrearter på huden er her 
almindeligt. Det beskytter og giver kraft. Hos visse eskimostammer tjener rato
veringen til at give lykke hinsides dette liv. Hos maurierne blev ansigtet smuk t 
tatoverct og havde her et udpra:get krigerisk formåL 

Hos de gamle a:gyprere kendres ratoveringen, men i dette udprxgede kultu r
samfund, betragtedes denne prydelse efterhånden som noget primitivt, der var 
forbeholdr danserinder og spillemxnd. I Japan havde tatoveringskunsten udviklet 
sig voldsomt. Det var alm indeligt at tatovere sig over hele kroppen, men en 
rxkke forbud har sar en stopper for udforelsen af disse knnsrvxrker. Også 
kineserne lod sig tatoverc, men i modsxtning ril japanerne kun, hvor kroppen 
sxdvanligvis ikke var dxkket af kl xder. 

De mest primitive former for tarovering har naturligtvis også de mest smerte
fulde. Visse steder i Polynesien benyttedes benkamme, der med kolleslag ham
redes ned i offerers hud. Musik og trommehvirvler overdovede skrigene. Prik
tatoveringen er mindre smertfuld og den, der anvendes af tatoveringskunstnere i 
Vesteuropa, der i de senere år har benytter sig af elektriska maskiner. 

Det er således relativt !et i dag at blive tatoveret, og processen er ikke fo r
bundet med de store smerter, men da det er adskilligt svxrere at blive af med 
disse prydelser igen, må man håbe, at man ad lovgivnin gens vej vi] kunne beskytte 
de helt unge mod al for ler adgang til at erhverve sig tatoveringer. Erfaringen 
viser, at de fleste bitterlig fortryder, at de i et letsindigt ojeblik lod sig lokke. 

Chris Paro . 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Australien 
Robotjagare 

Australiens andra USA-byggda roborjagare, HOBART, har nu kommit till 
Australien. HOBART är bestyckad med Tartarrobotar, rvå 12,5 cm kanoner 
samt ubåtsjakttorpeder. 

(Navy, december 1966) 

Fregatt skrotas 
Fregatten W ARREGO sk rotas i Rozelle Bay, Sydney. 

(Marine News, december 1966) 

Bevakningsfartyg 

Sex kustbevakningsfartyg på vardera ca 2000 ton kommer att beställas under 
1967. Dimensionerna blir 72 X 12 meter, och besättningsstyrkan 45 man. Fyra 
dieselmotorer på vardera 2429 hkr skall driva två propellrar, och maxfarten skall 
vara 19 knop. Aktionsradien blir ca 5200 distansminuter vid 14 1/e knops fart. 

(Marine News, december 1966) 

Filippinerna 
BärplanbJtar 

Bärplanbåtarna BONTOC och BALER levererades till Filippinerna den 17 
november från Hitachi Zosen Kanagawa Shipyard i Japan. Fartygen har ba
serats i Manila och får kustbevakning som huvuduppgift. Deras toppfart är ca 
38 knop, och bestyckningen består av två kulsprutor. De är civen försedda med 
mycket modern radio- och navigeringsutrustni ng. Längden är 21 meter, bredden 
4,8 meter och deplacementet 32 ton. En Kegai Mercedes-Ber1Z Diesel driver far 
tyger. Besättningsstyrkan är 15 man. 

(Hovering Craft & Hydrofoil, november 1966) 
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Frankrike 
UbJtar 

T vå nya ubåtar av DAPHNE-typ har beställts från C. N. de la Ciotat. 
(Ma rine News, december 1966) 

UbJt skadad 
Ubåten DORIS skadades natten till den 26 november vid en kollision med ett 

ryskt tankfartyg i Medelhavet under en pågående NATO-manöver. DORIS' 
skador var dock ej allvarl igare än att fartyget för egen maskin kunde gå in till 
Toulon , där det nu repareras. 

(L' Alasce, december 1966) 

Kanada 
Fregatt ombyggd 

Den sjunde och sis ta av ST LAURENT-klassens fregatter har just genomgått 
omby ggnad, som bl a innebär utrustning med helikopterplattform och hangar, 
installation av ny hydrofon och avsevärda förbättringar av fartygets övriga 
ubåts jaktutrusen i ng. 

(Navy, december 1966) 

Eskortjagare 
Eskortjagarna ANTIGONISH, BEACON HILL, JONQUIERE, NEW WA

TERFORD, STETTLER och SUSSEXVALE har avrustats och kommer att ut
rangeras. Eskortjagaren INCH ARRAN har sålts till Kingston Mariners Associa
tion, och VICTORIA VILLE skall byggas om till dykeritender och få namnet 
GRANBY. 

(Marine News, december 1966) 

BärplanbJt 
Prototypen till den bärplanbåt, som konstrueras för kanadensiska flottans räk

ning, förstördes vid en brand i november vid Marine Industries Ltd Sorel, Que
bec. Ganska svåra skador uppstod, då det hydrauliska systemet antändes under 
prov med fartygets maskineri. 

(Hoveri ng Craft & Hydrofoil, november 1966) 

Kina 
RobotubJt 

Kina förfogar nu över en robotubåt, men man har ännu ej tillgång till robotar 
för detta fartyg. Ubåten är byggd i Kina efter ryska ritningar. Den är 97 meter 
lång och har 86 mans besättning. A k tiansradien i marschläge är 20000 distans
minuter. Tre vertikala robotramper och sex torpedtuber utgör bestyckningen. 
Toppfarten i såväl marsch- som uläge är ca 17 knop. 

(USNI Proceedings, november 1966) 
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Norge 
Ub!it 

Ubåten STORD sjösattes den 3 september Emden i Väs ttyskland. 

(Marine News, december 1966) 

Portugal 
U b !i t 

Ubåten ALBACORA sjösattes den 13 september vid S A Dubigeon-Normandie 
i Nantes i Frankrike. 

(Marine News, december 1966) 

Sovjetunionen 
F artygsbest!ind 

Sovjetunionens flotta är den näst största i världen. Enl igt tillförlitliga upp
gifter har Sovjet nu 45 aromdrivna ubåtar i aktiv tjänst. Av dessa är 15 särskilt 
avsedda för ubåtsjakt. De övriga atomubåtarna är samtli ga bestyckade med ro
botar. Sovjet har också byggt en serie torpedbårar på ca 200 ton för insats i 
första hand inom Ostersjöområdet. De är försedda med 2-4 robotramper. 18 av 
dessa fartyg har ställts till Osttysklands fö rfogan de, och även Polen har erhållit 
ett antal. 

(W e hr und W irtschaft, december 1966) 

Sjöstridskrafter och baser i Medelhavsomr!idet 

Till följd av den sovjet-albanska krisen har ryssarna evakuerat sin marinbas i 
Saseno vid Adriatiska havet, som upprättades 1946. De vänskapliga förbindel 
serna mellan Sovjetunionen och Förenade Arabrepubliken har emellertid lett t ill 
att en rysk örlogsbas kunnat upprättas i Alexandria. Där har stationerats två 
ubåtar, två Skoryj-jagare och sju kanonbåtar. Med stor säkerhet kommer Sovjet
unionen även att basera en aromubåt i Alexandria. Aven i Röda havet har rys
sarna konstruerat baser, nämligen Hadeida i Jemen och Mogadiscio i Somaliland. 

(Rivarol, Paris, november 1966) 

Storbritannien 
Kryssare 

TIGER skall avrustas i Plymouth för att läggas i reserv. Kryssaren kommer 
enligt de nuvarande planerna att i sinom tid - liksom syste rfa rtygen BLAKE 
och LION - byggas om ti ll helikopterbärare. BLAKE befinner sig f n under 
ombyggnad och beräknas bli klar på hösten 1968. Kostnaderna för varje fartyg 
blir ca 5 miljoner pund. 

(MS/Press, december 1966) 
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Awmubdt 

Lord Winterbottom tillkännagav i parlamentet den 9 november att en sjätte 
atomdriven ubåt skulle bestä llas under 1967. Denna blir av samma typ som de 
nu i tjänst varande DREADNOUGHT och V ALIANT. Av denna typ är även 
WARSPITE och CHURCHILL, som nu är under byggnad, samt en femte ännu 
ej namn given ubåt, som beställdes i höstas. 

(Navy, december 1966) 

Attackfartyg 

Brittiska flottans första attackfartyg (assault landing ship) FEARLESS av
slutade sina provturer i maj förra året. En jämförelse mellan viktigare data för 
FEARLESS och motsvarande fa rtygstyper i andra länders flottor har fö ljande 
utseende. 

FEARLEDD OURAGAN RALEIGH LSD-36 
(Storbri- (F ra n k rike) (USA) (Sovjet) 
tannien) 

Deplacement (vid full last) 12.500 8.500 13.900 13.650 
Längd 158 m 149 m 159 m 169 m 
Bredd 24 m 21 m 25m 25 m 
Maskineri Ängturbin Diesel Ängturbin Ängturbin 
Propellrar 2 st 2 St 2 st 2 st 
Ängpannor 2 st 2 st 2 st 
Hästkrafte r 24.000 8.600 24.000 24.000 
Fart 20 17 23 22 
Besättning 520 man 240 man 480 man 436 man 
Truppkapacitet 650 man 470 man 930 man 337 man 
Helikoptrar 4 st 4 st 6 sr 8 st 

(USNI Proceedings, november 1966) 

J aga re skrotas 

BARFLEUR har bogserats till Plymourh i september 1966 för att skrotas. 
(Marine News, december 1966) 

Fregatt 

Fregatten BACCHANTE kölsträcktes den 27 oktober hos Vickers Ltd, Tyne. 
(Marine News, december 1966) 

Förr/idsfa rtyg 

Förrådsfartyget L YNESS färdigställdes den 22 december. Systerfartyget 
T ABARTNESS kölsträcktes hos Swan Hunter & W igham Richa rdson Ltd den 
15 april förra året. 

(Marine News, december 1966) 
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Tankfartyg 
OLNA - ej att förväx la med det nybyggda rankfartyge t med samma namn -

är till sa lu i Devonport. 
(Marine News, december 1966) 

Sea Dart-roboten 
Sea D arr- roboten, som skall bli huvudvapen på de nya jagarna av typ 82, 

kommer ej, såsom tidigare förmodats, att inköpas för den holländska f lorram 
rikning. I Holland har man nu beslutat sig för arr i stil let anskaffa den amen
kanska roboten Tartar, som v isser ligen ej ha r Sea Dart's pres tanda 1 a lla avseen

den men kostar endast hälften så mycket. 
(Navy, december 1966) 

Sverige 

Nya fartyg 
Torpedbåten SPICA levererades den 26 augusti 1966 och systerfartyger SIRIUS 

den 15 december 1966. Båda dessa fartyg har byggts vid Götaverken i Göteborg. 
Kustartilleriet har under 1966 tillförts bl a två bevaknin gsbåtar 71 och 72, 

byggda vid Marinvarvet i Fårösund, och två transportkuttrar, 409 och 410, -~om 
är byggda vid Djupviks varv. Vid Äsiverken i Åmål sjösattes den 12 mars ~o~ra 
året transportfärjan BORE, och den 15 december vid samma varv rran sponfarFn 

HEIMDAL. 
(MS/Press, januari 1967) 

USA 
Atomubåtar 

Atomubåten PARGO (SSN 650) sjösarres vid General D ynamics den 17 sep
tember och sys terfartyget QUEENFISH färdigstä lldes den 2 september för ra 

å ret. 
(Marie News, december 1966) 

J ag are utrangeras 
Jagarna GREGORY och KENDRICK utrangerades i maj 1966. Jagaren 

TINGEY sänktes som målfartyg v id a rrilleriskjutningar. 
(Marine News, december 1966) 

J aga re till Turkiet 
De rvå amerikanska jagarna V AN V ALKENBURGH och CLARENCE K. 

BRONSON, tillhörande Flereher II -kl assen på 2050 ton, skal l överföras till 

T urkiet. 
(Marine News, december 1966) 

Eskortjagare 
Eskortjagaren JULIUS A. FURER sjösattes den 22 juli förra året vid Bath 

Iron Wo rks. 
(Marine News, december 1966) 
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Poseidanroboten 

Enli gt uppgifter från Pentagon skall den nya Poseidanroboten bli å tta gånger 
effektivare än Polaris. Räckvidden komm er att överstiga 5000 km, och roboten 
kan transportera kärnladdningar på upp ti ll 2 megaton. Dess diameter blir 1,8 m 
jämfört med 1,4 m för Polaris. Längden blir 10,4 meter mot Polaris' 9,4 m. 

Den nya roboten blir även försedd med sinnrika anordnin gar för att " lura" 
fi entliga motvapen. Lockheed Aircraft Corporation, som har tillverk a t Polari s
robotarn a, är huvudleverantör även för Poseidon. 

(News & Wo rld Report, november 1966) 

Landstigningsfartyg 

D en amerikanska ma rinkåren skall få nya transporrfartyg för lan dstignin gs
operat ioner. Prototypen för den nya fartygsse rien har nummer LST-1179 och på
börjad es v id ör logsvarvet i Philadelphia i december 1964. Fartyget sjösarres p å 
hösren 1965 och beräknas vara färdi gt 1968. Deplacementet är 8340 ton, och 
dimensionerna i övrigt 160 X 20,7 X 1,8 meter, d v s ett mycket grund gående fartyg. 
Sammanlagt kommer 19 sådana fartyg arr bestä llas. 

(La Revue Maritime, oktober 1966) 

Ny helikopter 

Marinkåren använder nu en effektivare hel ik optertyp i Vietnam. Det är 
Boeing's Sea Knight i D-versionen , som nyli gen färdi gtestars och tagits i tjänst. 
D en ä r en utveckling av den tidigare A-ve rsionen. 

(Navy, november 1966) 

V östtyskland 
Robotjagare 

Den första av de tre västtyska roborjaga rna, som byggs i USA, skall sjösärras 
den 1 april 1967. Konstruktionsa rbetet fortgår planenligt, och fartyget skall 
kunna tagas i tjän st i slutet av 1968. Enligt den hittillsvarande ridsplan en ska ll 
de båda systerfartygen sjösättas i september 1967 och februari 1968. 

(Frankfurter A ll gemeine Zeitung, november 1966) 
R obotkorvetter 

Den västtyska förbun dsdagen har nu beviljar anslag för byggande av fyra 
korvetter med bestycknin g av T a rtarroborar. Korvetterna får ert deplacement p å 
ca 2500 ton. Förutom robotarna kommer fa rtygen även att bestyckas med 76-mm 
kanoner. Byggnadskostnaden uppgå r t ill un gefär 160 miljoner D-Mark per en het . 
Alla korvetterna skall byggas p å varv i Väsrryskland. Enligt l3und esmarin es 
planer ska ll sammanlagt tio farty g av denn a typ byggas. 

(Leinen Los, november 1966) 

79 



Ubtitar 

Ubåten U 9 sjösat tes den 20 oktober. Slutgiltigt 'skall den väs ttyska ubåts

flottan bestå av 30 farty g. De båda första enheterna i U-serien (typ 205) skall 

byggas om till skolfarty g och förses med bl a nya tryckskrov. Deplacementet för 
de 12 enheterna av typ 205 är ca 370 ton i marschläge, och de ä r bestyckade med 

åtta torpedtuber. En ny se rie , typ 206, om 12 ubåtar är nu planerad. Depla

cementet för dessa blir ca 400 ton i marschläge. De Hr flera tekniska förbätt 

ringar jämfört m.ed typ 205 och får även ett helt nytt vapensystem. Sex större 

jaktubåtar med ett deplacement på 800-900 ton skall även by ggas. 

T rängfartyg 

(Leinen Los och Military Revie w, oktober 1966, 
Marine News, december 1966) 

Trängfartyget FREIBURG har nyligen tagits i qanst. Fartyget har ett depla

cement på 3146 ron och är 105 meter långt. Farten uppgår till 17 knop och be

sättningsstyrkan till 70 man. FREIBURG tillhör LDNEBURG-klassen, liksom 

SAARBURG, NIENBURG och OFFENBURG, som sjösattes i juli och augusti 

1966 i Hamburg och Flensburg. 
(Leinen Los, november 1966, Wehr und Wirtschaft, december 1966) 

Landstigningsbtitar 

Landstigningsbåtarna SCHLEI, STOR, TDMMLER, WELS och ZANDER togs 

i tjänst i juli och augusti 1966. 
(Wehr und Wirtschaft, decem.ber 1966) 

R eservflotta 

Västtyska marinen bygger upp en reservflotta, som skall bestå av moderna 

fartyg, som skall kunna vara insatsberedda på kort tid vid behov . F n utgör de 

båda skolfregatterna BROMMY och GNEISENAU (vardera på 1087 ton) huvud 

enheterna i reservflottan. Vidare ingår tre kustminsvepare och sex kustbevak

ningsfartyg. GNEISENA U skall inom kort genomgå en varvsöversyn , varvid 

bl a mycket modern eldlednin gsurrustnin g skall installeras. 

(Le in en Los, oktober 1966) 

Sväv farko ster 

Prov har nyligen utförts i Wesermynningen med svävare av typ SRN 5 från 

brittiska Hovercraft. Det uppges, att Bundesmarine är intresserad av anskaffning 
av svävfarkoster av denna typ, v ilka skulle få patrullerings- och underhålls

uppdrag som huvu?ändamål. 

(Leinen Los, november 1966) 
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