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Eldledning för 'Snogg' 
10gg är norska flo ttans m odernaste 
ass av ro bot- och torpedbåtar . 
'styckningen u tgörs av sjörobotar 
P Penguin och styrbara torpeder . 
lt att ge robo tar och torpeder god 
lffsäkerhet krävs ett eldlednings
.stem med högsta prestanda. Norr
annen har därför valt det av Philips 
!leindustri AB utvecklade och t ill-

~ PHl llPS TELEINDUSTRI AB 

verkade vapenkontrollsystemet TOR!. 
Man har ställ t särskilt höga krav på 
radarns räckvidd och noggrannhet. 
Radarspaning och -målfölj ning har 
kompletterats med optisk& hjälp
medel. 
På den elektroniska utrustning, som 
ingår i detta avancerade vapensystem , 
ställs höga krav beträffande de opera-

t iva egenskaperna . Ett fartyg av denn 
typ utgör en krävande miljö , i vilken 
utrust ningen under varierande för
hållanden måste fungera med hög pn 
cision. 
Philips Teleindustri AB 
F ack, 17 5 20 Järfälla l 
Telefon 0758- 100 00 
Telex 109 43 philtel s 

PHILIP! 



n1tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ 

tre världsnamn i en union 

MOTORER- UND TURBINEN-UNION 

kompakta dieselmotorer 

500-5000 hk 

Bl . a. i Mtb typ Plejad, kust

minsveparna Belos, Pelikanen, Ping

vinen, nya patrullbåten Jägaren och 

kommande U-båten typ Näcken samt i 

många örlogsfartyg världen över. 

Ring gärna och rekvirera informativa 
prospekt. 

. -
MARJ:NDJ:ESEL 

AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21, 

112 33 Stockholm Tel 08/54 07 25 

Våra verkstadsavdelningar för 

PLÅT-

MASKIN

MASKINELEKTRONIK -

MONTAGE-

arbeten 

kan genom vidsträckta erfarenheter av lego- och specialtill 

verkningar av ~kilda slag i modern maskinpark erbjuda hög 

kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 

Infordra anbud från 

AB EKSJtJVERKEN 
575 00 EKSJO Tel. 0381/13130 

Allmänna Bevaknings Aktiebolaget 

- ST A TENS BEV AKNINGSFÖRET AG -

ABAB. h~r sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings

organisatlon som fyller högt siällda personella och tekniska krav. 

D5rför att : 

Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen . 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstC'IIningsvillkor och 

ändamålsenlig utrustning. 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

ABAB Fack, 102 40 Stockholm 5 

T el. 08 l 23 73 20 



LIAB 
Box 121 

Tel. 0581/12570 

711 00 LINDESBERG 

Leverantör till Försvaret 

NORRTÄLJE 

SKEPPSMÄKLERI AB 

AUKT. SKEPPSKLARERARE 

"Box 122 761 00 NORRTALJE Tel. 0176/ 15525 

Tga: " NORRSHIP" Telex : 1252 "F INSHIP" 

X-ponent-systemet för 

rationell verktygs-

hantering . .. 

Tillverkningsprogram: 

Väggpaneler 

Montörvagnar 

Verktygsskåp 

Förvaringsfack 

Byggprofiler m. m. 

X-PONENT ST ALINREDNINGAR AB, Sundsvall 

IB/1111 

TELUB AB 

T el. 060 - 12 56 20 växel 

MILITÄRT OCH CIVILT HAND l HAND 

Vår basproduktion är underhåll för försvaret - från enk

lare utrustningar till kvalificerade robotsystem för såväl 

Marinen som Armen och Flygvapnet. 

För denna verksamhet har vi byggt upp en organisation 

och ett kunnande som numera också ställs till förfogande 

för den civila sektorn. 

Exempel på våra civila arbetsområ den 
o Industriell elektronik mätsystem, kontrollsystem, 

styrsystem 
• Datautrustningar process- och kontorsdatorer, 

kr ingutrustningar 
e Medicinsk elektronik - intensivvårdsutrustningar m m 

Till vår verksamhet hör också tekni~k konsultt jänst - an

läggningsplanering - installation - driftsättning - leve

ranskontroll - reparation och kalibrering av instrument 

- publikationstjänst m m. 

Fack, 351 01 Växjö l. Tel. 0470{225 00 



lihlship ab 
KIHlBERGS FARTYGSAGENTUR AB 

SKANDINAVISKA FARTYGSAGENTUREN AB 

Försäljning av fartyg och motorer 

Skeppsbron 4, 411 21 GOTEBORG 

Tel. 17 62 90. T gr. Kihlship. Telex 21 300 

Lennart Kihlberg bost. 28 23 96 

Bo langley bost. 40 40 29 

Agentur : Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 

Comarin AB 

REDERI 
BEFRAKTNINGAR 

KLARERING 
LINJETRAFIK 

SPEDITION 
LAGERHUS 

MALMö 
Tel. 72600 

TRELLEBORG 
Tel. 13715 

ULTRALJUD 
AMLAB AB är Sveriges största företag för ut

veckling och tillverkning av ultraljudapparater 

och hydraakustiska utrustningar. Vi har 15 års 

samlad erfarenhet av ultraljud och kanske även 

lösningen till Edra problem . 

AMLAB AB Frejgatan 23 Box 54 

149 01 Nynäshamn Tel. 0752-121 70 

RADAR 

GYROKOMPASSER 

AUTOMATSTYRNINGAR 

GYROFIN STABILISATORER 

INTEGRATED NAVIGATIONJU. 
SYSTEMS 

MARINE DOPPLER DOCKING 
AND 
NAVIGATION SYSTEMS 

ELEKTROMAGNETIC LOG 

~LORAN 

C A CLASE AB 
OSTRA HAMNGATAN 52 GOTEBORG C TEL. 031/17 60 30 TELEX 206 96 



hushålla ... 
handla hos l CA 

ALLMANNA MASK iN
ARBETEN 
M ina n ka re, a rm c rin gsdon , 

ut veck l i n gsa r beten 

över en miljon 
hushåll CA 
handlar hos l 

MARINA UTRUSTN ING AR 
t. ex. spränggripare och 
unde rvat tenstända re 

Tel. 04 l8/ 162 80 T elex 724 16 teve s 

AB THULINVERKEN 
Fack 
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KUNGL 
ORLOGSMANN ASALLSKAPET Meddelanden 

N r 7/ 1973 . O rdinarie sammanträde i Stockholm den 1 november 1973 
(Utdrag ur p ro tokoll ) 

1. Fö rrä ttades va l a v sty relseledamöter, utom ordförand e, v ilken vä ljs v id hög

tidssamm anträdet. Valda blev till o rdin a ri e styrelseleda mö ter leda möterna O 'Ko

nor, Fernander och Gärdin samt till supplea nt ledamoten Lagerman. Bes lutet 

innebär omva l för samtli ga nä mnd a. 

2. Förrättades va l av rev isorer och suppleanter för dessa. Va lda blev till rev i

sorer ledamötern a Edgren och Lindström samt till suppl eanter ledam öterna 

Gester oc h j edeur- Palmgren . Beslutet innebä r om val för de nämnda. 

3. Förrä ttades va l av valberednin g. Valdes ledamötern a Blom, Schoerner och 

Lundell. Utså gs leda moten Bl om a tt va ra samm a nkall and e. 

4. Diskuterades årsavg ifte ns storlek fö r år 1974 . Sty relsens förslag var a tt av

giften skulle höjas till 30 k ronor. Som motivering för höjningen föredrog sek

reteraren balansräknin g och v inst - och förlu sträkning för T idskrift i Sjöväsend et 

för å r 1972 samt en prelimin är v inst- och fö rlusträknin g för tidskriften per den 

1 oktober 1973. s ekretera ren redogjo rde även fö r svå ri ghete rna a tt i dagens läge 

göra t idskriften vinstgivand e. 
F ramfö rd es förslag att årsavgif ten skulle va ra 35 kronor. E fter omröstnin g 

beslöt Sä llskapet att årsavg iften fö r å r 1974 ska ll vara 35 k ronor. 

5. Fö rrättades in va l av hede rsledamöter. Invalda blev i nämnd ordnin g: 

v iceamira len (Bundesmarine) Friedrich R uge 
konteramiralen Per R udberg 
konteramiralen R olf Rheborg 
gen eraldirektören H ans Edstrand 
generalmajo ren Bo Varenius 

6. Förrättades inval 
komm endör k a p ten en 
översten 
kommen dör kap ten en 
överstelö j m anten 
kommendörkaptenen 
överstclö jtna nten 

av o rdinari e ledamöter. Invalda blev i nä mn d ordn ing : 
D ag Sandström 
K jell W erner 
Gunnar-Bo Ericson 
Bengt Ekström 
Per Tns1~lander 

N ils-E rik M elinder 



7. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Invalda blev i nämnd 

ordning: 
verksradsd irektören 

kommen dörkaptenen 

direktören 

Åke Tidlund 
Bertil Å hlund 
Paul Pålsson 

Srockholm den 7 december 1973 . 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 8/ 1973. Högtidssammanträde i Karlskrona den 15 november 1973 (det 202:a) 

(Utdrag ur prorokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sed an nästföregående sa mm a nträde hedersleda

moten Gösta Ehrensvärd avgått med döden. 

O rd fö ra nden lyste frid öve r ha ns minn e. 

2. Infördes d en nyinva lde korresponderande ledamoten Pålsson, som av ord

föranden häl sades välkommen i Sällskapet. 

3. Ti ll ordföra nd e för kommande arbetsår va ldes hedersledamoren Lundvall. 

4. Telegram till H M Konungen avsändes. 

5. Ti llkä nn agav och utdelade ordförand en av Sällskapet beslutade belöningar, 

nämli gen 
K un gl Orlogsmannasä llskapets guldmedalj til l kor responderande ledam oten 

John Olsen, 
K ungl Ologsmannasäll skapets diplom och hederso mnämnande till kap ten 

Christer Bjurman, 
K un gl Orlogsmannasällskapets diplom, hedersomn ä mnande och penningbelö

ning 500 kronor till civi lekonom P O Ekman. 

Korresponderande ledamoten O lsen och kap tenen Bjurman var till sräd es kom 

na och kunde själva ur ordför andens hand mottaga sina belöni ngar. 

6. Föredrog v ice ordföranden minnesord ö ver Sällskapets Höge Beskyddare, 

H M Konung Gustaf V i Adolf. 

Härefter påbjöd ordföranden en ryst minut till den borrgångne monarkens 

mmne. 

7. Uppläste ordföranden namn en på de ledamöter som under det gångna ar

betsåret lämn at Säll skapets krets. 
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Föredrog ledamoten Nerp in och sekreteraren utdrag ur minnesteckningar över 

ordin ari e led amoten S G Rydberg (avliden arbetsåret 1971-72) 

korrespond erande ledamoten K G Hamilton 

ord ina ri e ledamoten Edw Ciason 

korresponderande ledamoten C Elmgård 

ord i nar i e ledamoren C Schröder 

korresponderande ledamoten P Stenberg 

hedersledamoten E von Heland 

hedersledamoten A Nyman 

ordi narie ledamoten G Severin 

hed ers ledamoten G Ehrensvärd 

8. Avgav sekrete raren berättelse över Sällskapets verksamh et uneler der gångna 

arbetsåret. 

9. Föredrog ledamoten K-E Wik utdrag ur sin å rsberättelse i vetenskapsgrenen 

"St rareg i. Takrik med sam bandstjänst. Navigation och sjöfart" . 

10. Ned lade o rdföra nden sitt ä mbete med ett a nförande. 

Srockholm den 28 december 1973 . 

Nr 9/ 1973. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Ordinarie sammanträde i Stocleholm (Wasavarvet) den 12 december 1973 

(Utdrag ur prorokoll) 

1. Meddelade ordför anden att seda n nästfö regående samm anträd e korrespon

derande led amoten C O Lundberg avgått med döden . 

Ordföranden lys te fr id över hans minn e. 

2. Utsågs ledamoten C Holmberg ti ll fö redragande i vetenskapsg ren en "Stra

tegi. Takrik med sambandstjä nst. Navigat ion och sjöfart" för å r 1974. 

3. Föredrog ledamoten Ohrelius sitt inträdesanförande beritlat "Att göra sjö

historia levan de". 

4. Föredrog ledamoten Hammarskjöld sitt inträdesanförande beri tl at "Några 

intryck av aktu ell a planeringsproblem inom US Navy" . 

Stockholm den 31 december 1973. 

BO GRANATH 
sekreterare 

3 



TILL LASEKRETSEN 

T idskrift i Sjöväsendet få r frå n och med detta nummer et t något annorlunda 

utseend e än tidigare. 
Typstorleken i van lig tex t har minskats samtid igt som textmassan p å v a rje 

sid a ökats . Dessutom har tidskriften nu klamrats, medan den tidigare var bun

den . Åtgä rd erna ge r ett något enk la re utföra nde, fä r re anta l sidor men änd å 

samma informati ons mä ngd . 

Redaktionen ha r varit tv ingad att vidta dessa å tgärder fö r att sänka kost

nadern a för tidskriften . Den har d e sen aste t vå å ren dr i vits med sådana för

luster , att något måste göras för att en fortsatt ur gi vnin g ö ver hu v ud skall vara 

möjlig. 
Vi är med vetn a om a tt må nga inre kommer att va ra belå tn a med den lösnin g 

vi v alt. M en v i ha r ä nd å velat pröva detta utfö rand e åtminstOne några nummer 

fr:c:11:lt . U nd er t iden fi n m det t ill fälle för h s::!: rc:":::1 at:t EC ~ ::1 ::1 åd ;.te:· r:] ] br:~~a. 

Redaktionen 

ALLT 
FÖR 

BYGGE och INDUSTRI 

JULIUS SJÖGREN AB 
RAGNAR 'FRUNCK AB - AB JULIUS SLööR 

S:t Eriksgatan 86. Box 6601. 113 84 Slackholm 

TElEFON 08/22 78 00 
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Sjömålsrobotar i det marina försvaret -

behov och utvecklingslinjer 

Anförande v id Kungl ÖrlogsmannasäLlskapets februarisammanträde av dess ord

förande, viceamiral Bengt Lundvall. 

I oktobe r 1967 n ågra må nader efter sexdagarskriget sänktes den is rae li sk e jaga

ren Eilat a v en egyptisk robotbåt utrustad med sovjetiska sjörobotar av en typ 

som man brukar kall a Sty x. Sänkningen ga v genljud vä rlden över och händ elsen 

ansågs markera ett genombrott för sjömå lsrobota r i sjökr iget. 

Vid tiden för hä nd elsen med jagaren Eilat fa nns - åtminstone enli gt officiel

la käll o r - sjörobota r med lå ng eller medell å ng räckv idd i. operativt bruk i en

dast två länd er; den ena v ar Sovjetuni onens Styx, den andra var vår sjö- och 

kustrobot, benämnd 08 A. Jag v ill parentetiskt nämn a a tt jag inre komm er att 

tala om avancerade robotar av typen Pola ri s eller liknande och at t jag med 

medell ång räckvidd menar un gefä r 25-50 km och lång räckvidd upp till unge

fär 200 km. 
Nästa gång sjö robotar in sattes i st rid var unde r kr iget melbn Indien och P a

kistan i december 1971. Indi ska fl ottans å tta robotbåtar av sovjetisk ty p med 

Styx robotar sänkte d å tv å örlogsfartyg och fem ha ndelsfa rty g. 

Stridsberättelserna från kriget i Mellanösten hösten 1973 ta la r sitt tydliga 

språk om robotarnas alltmer framträdande roll. Fö rståeligt nog rörde det sig 

mest om lu ftvär ns- och pansarrobotar. Ser man närmare på det korta men in

tensi va sjökriget, så f ramstår det klart att denna gången d en israelitiska sjöro

boten och de israe litiska motmedlen mot de sovjeti ska robotarna firad e triumfer. 

Så sent som i feb ruari i å r an vä ndes åte ri gen sjöroboten i strid. I samband 

med stridsh andlingarna v id Paracelöarna i Ki nes iska sjön sänktes en sydviet

namesisk ka nonbåt av en kinesisk jagare med en sjö robot tillverkad i K ina. 

Under 1960-talet h a r ett stort antal robotar och olika typer införlivats i olika 

länders vapenarsenal. Efter sä nknin gen av jagaren Eilat vaknad e intresset p å 

all var för sjömå lsrobotar. Inom denna sektor släpade utveck lingen p å västsidan 

efter , och man insåg att Sovjetunionens fö rsprång var bety d ande. För att efter

släpnin gen inre skull e bli större börja de man i flera länder på västsidan anpassa 

tillgän glig robotmaterie l för användning som sjörobotar. Jämsides härmed sattes 

mera lå ngsiktiga utvecklin gsprojekt igå ng. 

M an kan konstatera att i de fl es ta länder med sjöstridskraft er av någon be

tydelse pågår eller övervägs ut veck lin g och anskaffning av sjörobotsys tem. 

Kra ven på sjörobotsystem är genomgående att 

de skall kunna bäras a v mindre fartyg - t e robotbåtar 

må l skall kunna bekämpas oavsett målens storlek 

sk ju ta vstånden an passas till upptäcktsavs tå ndet 

stridsberedskapen skall vara hög och att fartygs m anö ver omedelbart efte r 

utskjutnin g skall vara obunden. 

5 



Tekniska utvecklingslinjer 

Följande tekniska utvecklingslinjer kan f n skönjas. 

De taktiska räckvidderna har, främst i väst, anpassats till att motsvara far

tygens eller förbandens span ingsräck vidder. Det innebär i allmänhet 30-80 km. 

Åtski lli ga sjörobotar utveckl as emellert id för längre räckvidder. Okad räckvidd 

är numera inte ett motortekniskt problem utan bestäms f rämst av räckvidderna 

för tillgängl iga spaningssystem. Ett sätt att utnyttja län gre räckvidder är att 

använda helikoptrar ell er framskjutna fartyg för spaning och måldata. 

Kravet på störsäke rbet in verkar starkt på val av målsökare. Intresset syns ha 

ökat för alternativ till den tidigare allmänt förekommande radarmålsökaren. In

frarödtekniken har kommit till användning och nu finns IR-målsökare eller en 

kombin ation av IR och radar s k mu!ti sensormålsökare . TV-målsökare är ett 

annat al ternativ . 
. Dagens robotar har i de flesta fall underljudsfart. Med högre farter blir skjut

tiden kortare v1lket ger minskad nedskjutningsrisk och ökad träffsannolikhet. 

Hög fart kräver emellertid bränsle som tar utrymme i anspråk, vilket medför 

att stridsladdningarna måste göras mindre ell er roboten större. 

De robotar jag talar om betraktas alltmer som ammunit ion i vanlia menma 

d v s de skall inte kräva ett omfattande underhåll under den tid de
0

förvara~ 
vid utskjutningspla tsen. Robotarna bör inte heller fordra särskilda tekniska för

beredelser omedelbart fö re skott. 
För att ge en bild av var utvecklingen står idag för sjörobotar med låna och 

medellång räckvidd v ill jag ge några prestandauppgifter för några i bruk va

rande sjörobotar. (Bild nästa sida). 
Roboten Exocet är en fransk robot. Den finn s eller är under anskaffnina för

utom för den fran ska bl a också av de amerikanska, brasilianska, britti ska~ gre

kiska och västtyska örlogsflottorna. Den är drygt 5 m lång och en krutraket

motor ger en fart av M 0,9. Den har radarmålsökare. Roboten kan göra en 30 ° 

kursändring, men ingen ytterligare gir . Den taktiska räckvidden har angetts till 

ca 40 km. 
Roboten Pingvin är tillverkad i Norge. Roboten utvecklas nu i en andra 

version. Längden är 3,0 och den dri vs av en krutraketmotor. Målsökaren är 

av IR-typ. Roboten kan göra en 25 ° sväng efter utskjutning. I versionen II kan 

roboten också göra ytterligare en sväng, en s k taktisk sväng. Effektiv räckvidd 

bedöms uppgå till ung 25 km. Roboten är framtagen för bestydmina av de nors-

ka patrullbåtarna. " 

Roboten Otomat är tillverkad i Italien. Den finns i den italienska flottan . 

Anskaffning övervägs av flera andra länder. Den är ca 4,5 m lång och drivs 

av en turbojetmotor som ger en fart på ca M 0,8. Målsökaren utgörs av en 

monopulsradar. Roboten kan göra en kursändring efter start på 180° samt ut

föra taktisk sväng. Den har en räckvidd på över 60 km. 

Roboten Harpr;10n är under utveckling i USA. Den är ännu inte operativ 

men fältpro v pågå r. Den har en turbojetmotor som ger en fart av ca M 1 2. 

_Räckvidden uppges vara omkring 80-100 km. Roboten h:J.r hoppfrekvensr:J.d,ar 

1 målsökaren. 
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Bild 1. "Robot
familjen". 

Roboten Gabriel är tillverkad i Israel. Den finns på de israeliska robotbåtar

na. Roboten drivs av en krutraketmotor som ger farten M 0,6. Den taktiska 

räckvidden är för version I 20 och för version II 40 km. Den har radar och 

IR -målsökare. 
Roboten Styx är till verkad i Sovjetunionen. Den finns i flertalet öststats

marine: och en hel del andra mariner, i de östtyska, polska, rumänska, bulga

nska, Jugoslaviska, nordkoreanska, indonesiska, egyptiska, syriska, indiska, ku

banska och algeriska marinerna. Styx-roboten f inns också i finska marinen. 

Den drivs av en vätskeraketmotor som ger farten M 0,9. Str idsdelsvikten är 500 

kg. Målsökaren är av aktiv radartyp eller i modernare versioner av IR-typ. 

Den taktJSka räckvidden har bedömts vara 40 km, men den maximala räckvid

den torde uppgå till det dubbla. 
Roboten Shaddock är också en sovjetisk robot. Den förekommer på kryssare 

och ubåtar. Roboten väger ca 5 ton och framdrivs av en turbotjetmotor som ger 

en fart på ca M l. Stridsdelsvikten uppskattas till ca 1000 kg. 

Robot 11 är en svensk robot, än så länge som ett första förprojekt, utarbetat 

av SAAB. Startvikten beräknas uppgå till ca 640 kg, längden är 3,8 m och strids

delsvikten ca 125 kg. En krutraketmotor ger medelfart M 0,8. Roboten kan göra 

en kursändring på ca 40 ° efter start. Räckvidden uppgår till ca 35 km. Den är 

projekterad för att ä ven kunna användas inom kustartilleriet. 
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För västländernas del förefaller den fran ska lågtflygande Exocet med sina 

40 km räckv idd komma att dominera å tminstone und er 1970-talet men kansk e 

även den italienska Otomat. USA-roboten Harpoon, med stör re räckvidd, be

räknas vara ope rat iv i slutet av 70-talet och torde bli använd i ett flerta l 

NATO-länder. 
Sovjet utru star systematiskt sin a bundsförvanter med Styx-sys temet både som 

sjö- och kustrobot. Styxroboten finns nu i en tredje eller fjä rde ut veck lings

version. Den robot som inom en snar framtid kan va ra opera t i v och avlösa 

Styx bedöms vara en robot med räckvidd omkring 200 km och med överljuds

fart. 

Robotutvecklingen i Sverige 
I vii.rt land pilbö rj :dc~ u: vccldin:;en :w robotar avsedda att bekä m!_)a må l på 

sjön omedelbart efter andra världs kri get. Utvecklingsprogrammet omtatrade så

v äl en sjö- och ku strobot som en attackrobot. Man sökte a lltså gå fram på en 

gemensam linje. 
Utveck lingen av sjö- och kustroboten avbröts emellertid i slutet av 1950- ta let . 

Marinen fick genom 1958 å rs försvarsbeslu t medelsramen avsevärt redu ce rad . 

D et fanns helt enkelt inte pengar att fonsätta utvecklingen som bedömdes bli 

för dyr och ta för lång tid . I stället påbörjades undersökn ingar av möjligheterna 

att konvertera en fransk målrobot till stridsrobot. Arbetet utmynnade i en första 

etapp med licenstillve rkning av den sjö- och ku strobot som vi nu har och som 

kallas robot 08 A. Den väger 1200 kg, är 5,7 m lång och har turbojetmotor. 

Roboten anskaffades för jagarna Halland och Smilland samt för kustartill e

riets rörliga kustrobotförband. Tanken var att en vidareutveckling skulle ske. 

Den utveckling som man började var utan tvekan mycket lovande. Den syf

tade till att få fr am en robot till våra kommande torpedbå tar - Spicabå tarna 

- och som ett a lte rnativ till kanoner för tun gt, fast och rörligt kustartilleri . 

Försvarsbeslutet 1968 innebar att de ekonomiska möjligheterna för marinen att 

fullfölja robotprojektet 08 B inte längre fö rel åg. Vi tv ingades å terigen att av

bry ta en utveckling som tekniskt var helt möjli g och ekonomiskt inte a v skräc

kande dyr. 
R esultatet blev att när omsättningen a v tungt, fast kustartilleri och best yck

ning av torpedbåtarna diskuterades fann s inget robotalternati v att tillgå. 

Spica blev ett fartyg med torped som hu vudvapen , v ilket var logiskt och rik

tigt eftersom vår torpedutveckling internati onellt sett stod och står på hög ni vå 

-jag tänker på trådstyrn ing och långa skjutavs tånd . Torpedalternativet utgjor

de v id detta tillfälle den bästa lösnin gen. Här bör jag nämna att Spica-båtarn a 

har sådan utformning t ex avseende den te letekniska utrustningen, att de kan 

förses med robotar som komplement till torpedbestyckningen, om och när ro

botar blir tillgängli ga. 
Utvecklingen inom f lygvap net på attack robotsidan har blivit betydligt lyc k

ligare p g a de ekonomiska förutsättningar som där förelegat. R edan på 1950-

talet genomfördes försök med en robot som sedermera utveck lades till den 

som idag benämns robot 04. Det var alltså denna robot som från början 

s 

ut vecklades gemensamt med det senare nedlagda sjö- och kustrobotprojektet. 

Attackroboten 04 anskaffades und er 1960-ta lets tidigare del , modifieringar har 

sedan skett och f n avslutas anskaffn ingen av versionen mbot 04 E till attack

Viggen. D ärmed torde nog den roboten inte ut veck las vidare . För attackflyget 

har ytterli ga re en robot utvecklats und er 1960-ta let. D en kall as robot 05 och är 

nu under produktion och leve rans under de nä rmaste å ren. 

Jag har nämnt att man inom fl ertalet ma riner har eller kommer att anskaffa 

sjömålsrobotar. Kortfattat kan jag utt rycka det så att man utomlands, inom 

andra mar iner, har den uppfattningen att en bestyckning med robot är en nöd 

vändi ghet eftersom den ger stora taktiska möjligheter och att var iat ionsbredden 

är stor. 
D en allm änn a strävan att nå ökade räckv idder och att nå snabba "i ntensiva" 

insatse r kr ä ve r robotar, ell er, uttr yckt på ann at sät t , gö r roboten till ett nöd 

vändigt kompl ement till kanon er och torpeder. 

Vad vi i dag disponerar inom marinen fö r flottan och kustartilleri et av sjö

målsrobota r är, som jag tidigare nämnt, en äldre sjömå lsrobot i en begränsad 

serie. Den roboten kan inte fylla de krav som 1980-talets stridsmiljö ställer. 

Vårt behov av sjömålsrobot 
Behöver v i en robot i vårt sjöförsvar? Enklast sk ull e jag kunn a sva ra att ef

tersom marinerna världen över skaffar sig sjömålsrobotar behö ver v i också göra 

det. Men så enkelt kan man inte se på frågan, äv en om ut veck lin gen utoml ands 

ger en betydande och ganska bestämd finger visnin g. 

Vad vi gör och vi ll gö ra inom marinen ä r att inom ramen för vå ra beg rän 

sade resurse r v idareutveckla och förnya vårt fartygs bestånd och vå ra ku startil

lerienheter. 
D et är väl känt att vi gå tt Över till en lätt flotta . I försvarsbes lutet 1972 

sägs att v i skall närmare studera yrattackens ut veckling med inriktning mot i 

första hand patrullbåtar och to rped/robotbå ta r. I beslutet understryks betydel

sen a v antalet fa rtyg. 
Vi har i dag jagarflott ilj er med jagare och torpedbå tar. Vi planera r och strä

var efter att få fram någon form a v leda rfartyg för torpedbåta rn a när jagarn a 

fall er för åldersstrecket - ett fartyg som också kan vara ersättnin g eller del vis 

ersättning för jagarnas eldkraft. D et fartyget v ill vi göra betyd ligt mindre än 

de nuvarande Hallandjagarna som är bestyckade med 12 cm kanon er, torpe

der och sjömålsrobotar. Kan vi vä lja en god robot som hu vudbestycknin g då 

kan vi ås tadkomma en till fre dsställande eldk raft på ett fartyg, som är betydligt 

mindre än n uva rande jagare. 
Vi har stud erat och byggt upp vå ra kun skaper om vå ra framtida y rattack

förbands utseende. Genom kustflottans öv ningar har vi också skaffat oss praktiska 

erfarenheter. Vi stå r nu inför ett läge där handlings lin jen i fr åga om yrattackens 

framtida ut veck lin g kan övergå från teoretisk till prakt isk planering. 

Vid vå ra studier och anal yser har många olika fa ktorer vägts samman -

" hotbi ld", kvalitetsnivåe r, förbandssammansättnin g och vapenkombinationer. 

Det fr amtida hotet innebär att våra yrattackflot tiljer - Spica-båtar och flo t-
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tiljl eda re - måste kunn a uppträda taktiskt och stridstekniskt utan a tt vara lås ta 

till ett stelt system, och med optimalt samordn ad va peninsats. Vapensystem som 

möjliggör koncentrerad insats och obundenhet i manövern ä r en förutsättnin g 

härför. Vi mås te ha vapen som inger respekt. Under de förh ållanden förbanelen 

ska ll kunn a ve rka fordr as dä rfö r til lgå ng ti ll robota r med ti ll räckligt lång räck

vidd. V i måste, v id sidan om a rtill er i- och to rpedsystemen, utrusta fl ottilj för

banden med sådana robota r. Med tillräck ligt lång räckv idd menar jag c :a 60-

80 km. D et är ungefär dubbla räckv idden jämfört med den robot 11 som nu 

studeras. J ag är a lldeles öve rtygad om att en sådan utöknin g av räckvidden inte 

kommer att innebära några väsentl iga tekniska svå ri gheter. Kravet är inte avan

cerat vad r oboten beträffa r. För at t kunn a utn yttja räc kv idden fordras att det 

ell er de skju tand e fartygen får sina måldata från framskjutn a fart yg ell er från 

helikoptrar. E n sådan lösnin g innebär heller inte några väsent liga svå righeter. 

Vad jag här sagt är inte något revoluti onerande nytt beträffande utfo rmnin g

en a v vå r ytattack . D etta synsätt har vi haft sedan lång tid ti ll baka, men sy n

sättet ha r verifierats genom vå ra studi er och av den utvecklin g som sker utom

lands. Vikti gt är att ett modernt robotsys tem som passa r för 1980-ta lets mil

jökrav måste anskaffas nu - inte skjutas på framt iden, som vi få tt göra två 

gå nger tidigare. 
Om vi delv is ersätter Spica-bå tarn as torpedbestycknin g med robot och ger 

ledarfartyget bl a robotbestyckning då ä r jag övertygad om att vi med re lativt 

begränsade medel kan lösa frågan om förn yelsen a v våra nu varande jagarfl ot

tilj er. 
Vi ska ll enligt de pl aner som nu f inns anskaffa ett anta l, minst sexton, patrull

båtar. Vi lken besty ckning skall de ha utöver el en fö rnäm a 57 mm a ll målspjäsen? 

Patru llbåta rna har begränsade uppgifter jämfört med torpedbåtarn a i våra 

fl ottiljer. D et gå r inte att ge dessa små fartyg för stora uppgifter, de kan inte 

lösa all t . D en lösning den norska marinen kommit till anser jag vara sund och 

ha betydande fördelar. 
D e många och var ierand e uppgifterna fö r vå ra p atrullbå ta r bl a i anslutning 

ti ll far vattensförträn gningar ta la r - som jag se r det - entydigt för att den 

lätta norska P ingvinroboten även fö r vå ra fö rh å llanden vore en god lösning 

taktiskt-operati v t och en ekonomiskt sett relat ivt billi g lösning. (B ild 2) . 

För kusta rti lleri et pågår f n anskaffn ing av tungt kusta rtil leri, de s k ERSTA

batteriern a. De ä r vapentekniskt och fort ifikator iskt av hög klass. 

Vi behöver för sä rskilt vikt iga pla tser och inom särskilt känsliga områden 

ett fast förs var med en kärna av fast ku startilleri . Vi har hittills utnyttjat ka

nonen för dessa fö rband. Men roboten är och har va rit ett altern a ti v. D et finns 

både för- och nackdelar för såväl k anon en som roboten. K anonen har t e be

gränsad räckvidd men dess ammunition ä r billig. R oboten har betydligt längre 

r äckvidd men det enskilda skottet är mycket dy rare. 

Rörligt kustartilleri komplet te rar det fas ta. D et kan också byggas upp med 

kanoner ell er rob-otar. Det är viktigt a tt få så stor räckvidd - skottvidd - som 

möjligt ut över sjön och längs med ku sten. Robotens längre räckvidd v äger dä r

för särskilt tun gt. Analyser och studier är ännu inte färdi ga bl a vad avser va-

lO 

Bild 2. Norsk motorkanonb/a av Storm-klass med Pingvinrobotar. 

!et a v kan on ell er robot men personli gen anser jag at t myc ket talar för ett ro

bota ltern ati v. Vi ha r ju också att ta hänsyn t ill att vi skall ersätta det nu varan 

de kustrobotförbandet med modern mater iel. 

I fö rsva rsbeslutet 1972 har utta la ts att nästa ge nerat ion a ttac kflygp lan i fö rsta 

hand bör inriktas på ett fl ygplan med måttli ga p res tand a. D etta fl ygplan ska ll 

med andra ord ersätta Viggen un der 1980-talets senare del. För ett framtida at

tackfl ygplan fordras en attackrobot. D en roboten bör vara framtagen till i slu 

tet av 1980 d v s utveck ling och anskaffnin g borde såv itt jag k an förstå bli ak

tuell i anslutning till anskaffningen av sjö- och k ustrobotsystemet. 

En samordnad utveckling 
All a ä r v äl överens om a tt en av svå righetern a nä r det gäller a tt bygga upp 

vån försvar ä r att seri erna av den materiel vi behöver blir korta och att u t

vecklingskostn adern a och styckpri se rna därmed blir höga . 

Ett alternati v som vi skulle kunn a välja ä r a tt köpa materielen - i det aktu el

la fallet , robotarn a - utifrån. Köp utifrån har förekommit och kan fortsätt

ningsvis fö rekomma. Vi har t e köpt luftförsvarsrobotar frå n utlandet och jag 

har uttalat mig för ett köp av roboten Pin gv in f rån N orge . 

Men v i mås te komma ihåg att vi inte få r göra oss fö r mycket bundna av ut

ländsk produktion. D et li gger också en betydande fördel i a tt redan från början 
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kunna anpassa ett robotsystem till våra operativa och taktiska förhå ll anden, vår 

svenska profil. När vi dessutom l1ar den tekniska kompetensen, så fi nns det en

ligt mitt set t att se stark t vägande skäl fö r att vi inte sk ull e avsäga oss möjli g

heten att själva ut veckl a och t ill verka en robot av den typ jag hä r ta lar om. 

Men då måste vi säkerlige n redan nu - i ett tidigt skede - planera så att den 

utveck ling vi genomför kan tas tillvara in om fl era områden. 

E n utveck ling av ett v isst robotsys tem kan och bör tillgodoses genom att vi 

utn yttjar och förbättrar dels känd teknik och prövade komponenter, dels erfa

renhet från användning av robotar vid övningar. Av ekonomiska skäl är det nöd

vänd igt att vi söker nå fram till en gemensam utveckling för fl era likartade 

användn ingsområden. D et är sannerligen något eftersträvansvärt att från ett 

utvecklin gsarbete kunna nå fram till en familj av robotar användbara inom flera 

om rå den. 
Med en enkel bild vi ll jag åskåcl ii ggöra vad jag menar . 

Rb 08 

Rb 04 

~~~~~ ~ 

~~~~--+ 

Rb 05 

Sjö- och 

ku strb 80 
Attackrb 85 

Vi har sjö- och kustroboten 08, fl ygvapnet har attackrobotarna 04 och 05. Vi 

behöver en sjö- och ku strobot i slu tet av 70-talet. Flygvapnet behöv er en attack

robot i början ell er i mitten av 80-talet. Nog borde vi anstränga oss att åstad

komma en gemensam ut vecklin g, även om v issa krav och v issa delar av robo

tarna måste vara olika. D et är ändock robotar som är avsedda mot mål av en 

och samma typ: mål till sjöss. 
Jag anser att resurse r för denna robotut veck lin g och för försök bör ses i det 

sto ra sammanhanget. Inom försva ret kommer vi enligt planerna att satsa totalt 

mer än 2700 milj kronor under de närmaste fem å ren på forsk ning och ut veck

lin g. Utvecklingen av en sjö- och ku strobot k an övers lagsmässigt bedömas kosta 

omkring 150 milj kronor, med andra ord 5-6 % a v den totala insatsen för 

forskning och utveckling. A ven om ut vecklin gs kostnaderna blir större än 150 

milj kronor, om utveck lingen kan inriktas på att även avse en attackrobot, 

skulle de totala kostnaderna bli mindre än vid ett uppd elat utvecklingsarbete. 

Jag bedömer att det finns goda möjligheter att genom samutveckling inom 

land et av en sjö- och kustrobot och en artackrobot uppnå betydande ekonomiska 

förde lar. 
Man skall lära av mi sstagen. Vi lyckades inte för 20 år sedan att åstadkomma 

en gemensam utvecklin g av en sjö-, ku st- och attack robot. Två gånger - en 

gå ng under 50-talet och en gång under 60-talet - har marinen tvingats avbryta 

en robotutvecklin g som varit lovande, därför att vi inte haft pengar. Detta har 

varit dilemmat för marinen med dess lilla budget. Resultatet är att marinen är 
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på efterkälken n ä r det gäller sjömålsroboten . N u ä r vi inne i 70-talet. Det bor

de inte få bli ett tredje misslyckande. 
De studi er vi genomfört visar entydigt på behovet av robotar. Robotar av det 

slag jag hä r talat om är av passade för der försvar v i hå ll er på att v idareut

veck la. D et är inte fråga om någ ra sofist ikerade, högk va lificerade eller tekni skt 

extrema robotar. D et är robotar av den typ som finns eller kommer att finnas 

vä rlden över. 
Vå rt försvar ska ll vara fred sbeva rande och måste därför ha sådan personell 

och materi ell st yrka att det inger respekt. Sjömålsrobotar är en viktig del a v 

denna erforderliga sty rk a. Vi får inte försumma att skaffa oss en sådan robot. 
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ÅKE ADLER l skuggan av försvarsbeslut 72 

Årsberättelse för 1973 i vetenskapsgrenen "Organisation och Personal. Utbild

ning", avgiven av ledamoten Sven Åke Adler. 

Inledning 
Ledamoten Per Carleson kallade i sin å rsberättelse från 1969 60-talet för ut-

redninga rnas å rtionde. Detta var knappast någon överdrift. Vi stå r nu i börj a n 

a v 1970-talet och måste då konstatera a tt omdaningsarbetet accellererar. 1960-

tal ets utredninga r hade väl i hu vudsa k rati o na li serin gssträvand en som utgå ngs

punkt. Under 70-ta let gäller det ett a npassand e till ständi gt krympande resur

ser. Utgångspunkten är fö rsva rsbellit 72 . 

70-talets planeringsförutsättningar 
Det planeringssystem som utvecklats inom fö rsvarssektorn under 50-ta let och 

början på 60-talet var idea listiskt system för lå ngsiktig planering. Genom för

sva rsindex gavs full kompensation fö r pri sfö rdyr ingar. Genom en sä rskild kom

pensation möjliggjordes att stridsmedlen kunde följa med i den tekniska utveck

lin gen. Fö rsvaret kunde ut vec klas på ett ha rmoniskt sätt såväl kvantitativt som 

k val i ta t i v t. 
Mot mitten och slutet på 60-talet uppträdde emellertid upprepade stö rnin gar 

i planeringen- genom plötsli ga sänkningar av ramen, infrysn ing av red a n till 

delade medel, borttagande av den tekni ska kompensationen. slutligen - och 

ka nske allvarligast - byttes försvarsindex ut mot nettopri sindex. 

Det skulle i detta samm anhan g för a för lå ngt att ingåend e beskriva net to

prisindex kon struktion. D en sty rnin gstanke som ligger i införandet av detta 

index torde vara att anbringa ett ökat rat ionali se rin gs tryck på försvarssektorn . 

D en övriga statsfö rvaltningen hade redan tidi ga re nettoprisindex och detta in 

nebä r då för deras del att ett par procent av inträffad kostnadsfördyrin g varje 

å r mås te kompenseras genom besparingar i form a v ra ti onellare drift. 

Tanken verkar bestickande och kund e väl a nbrin gas jäm väl på försvarss ek

torn? Svaret skull e kan ske bli ja om detta vore det enda styrmedel som använ

d es gentemot försvarssektorn och om icke den tekniska fördyr in gen slog så hå rt. 

Det a ll t öve rgr ipande styrmed let för planeringen är ju planeringsramen . I 

va rje försvarsbeslu t har denna prövats. Under senare tid rege lmäss igt med en 

sänknin g som fö ljd . Den p erspek t iv pl anering so m för närvarande bedri v its en

li gt fö rsvarsdepartementets anv isnin gar är inga lunda främmande för framtida 

ytte rligare sänkning a v ramarna. Alternativa fö rsvarsutvecklingar skall fram ras 

inom en sektor söm ligge r mellan obetydliga höj nin ga r av nu varan de ram och 

mycket låga ramar kanske innebärand e en 40 % -ig minskning. Vad nästa stör

re inrikrnin gbeslu t kommer att res ultera i är det dock för t idi gt att speku lera :. 

Det ger tillräckligt stora planeringsproblem om man kon staterar att för sva rs

bes lut 72 
gav sänkt planeringsram 

- ger oti llräcklig pri skompensation 

- icke kompenserar den tekniska förd yrnin gen (jmf Viggen) 

O verbefälhavaren kon staterar i programplanerna 73 /78 att en urholknin g 

motsva rand e ca 3 000 mkr v ar för handen i fö rh å llande till tidi ga re planering. 

Försvarsplan era ren s utgå ngspunkt måste ju alltid vara att ås tadkomma sta r

kast möjli ga försvar mot bakgrund av givna politi ska må lsättningar och tilldel a

de resurser. Försvarsutredningen hade fullt klart för sig att den ram som man 

presterade innebar att tidi gare planerin g helt rubbades. D e teoretiska lösninga r 

som därv id di skuterades beträffande försvarets förand e faller ura nför ram en för 

denna redogörelse. Vad som här ska ll beröras är avvägnin gen inom den f reds

rida produktionen: 
avvägning på kort och lå ng sikt 

avvägning drift och in ves terin gar 

avvägnin g personal , organJsanon, utbildnin g gentemot anskaffning 

av stridsmedel 

Dessa avvägningsfrågor innebär trots den ve rbala olikheten et t och samm a 

avvägn ingsprobl em. 
Vapensystemens kvalitet, p ersonalens kvalitet, vapensystemens och förban 

dens k vantitet skall va r för sig till godoses för att tillsammantage t ge den högs

ta försva rseffekten över en bestämd tidsaxel. 

Om man utgår ifrån att rätt balans råder i dagens system gä ller alltså den 

akuta planeringsfrå gan hur ba lansen skall kunn a upprätth ållas mom en ram 

som under en 10-årsperiod ifråga om reellt res ursinnehåll kanske mås te minskas 

med ca 15 % . 
Den marina budgeten som den presenteras i statsverkspropositi onen 1973 om

sluter om fastighetsfo nden medräknas i runt ta l 1 000 mkr. Kosmaderna förde

lar si g enli gt figuren p å nästa sida. 

A v figuren framgår att ma rin en in v es tera r, d v s satsar på framtid en -

ca 45 % av tilld elade medel. 
Utbildning, som naturli gt v is också delvis ä r en in vesterin g för framtiden, 

represe n t eras a v ca 17 % . 

Lönekostnaden är ca 30 % (vpl-kostnader oräknade) . Av denna är nära hälf

ten (47 °/o) militär och civilmilitär personal , v ilka vä l också f år sägas repre

sem era ett kapital för framtidens kri gsförband . 

Driftskostnaderna skull e med detta resonemang utgöra endast ca 25 °/o a v 

111arinens budget, va rvid den runga poste n (ca 16 °/o) ä r avlöningar till civ il 

personal. 
Om endast materi elanskaffnin g, befästningsbyggande och 

investeringar kommer driftskostnaderna att uppgå till ca 

Denn a si ffra innehå ll er då a ll a kosrn ader för organJsatJOn, 

ni ng. 

forskning rä knas till 
57 °/o av budgeten . 
personal och urbild-
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9 

Forskning,utveck

li ng 

An,kaffning istånd
sä ~ning ka~erner och 
an aggnfngar 

6% Materielanskaffning 

Ledning och för

bandsverksamhet 

~1ari nens 
totalanslag 

500m Övrig t 

33% utbildnings
kostnader 

65% Allmän ledning 
(därav löner c:a 

83%) 

Ledning och f ör
bandsverksamhet 

I försvarets rationali seringsplan 1973 fö rs ett resoneman g om konsekvenserna 

för krigsmakten v id en 15 °/o-ig urholkning under en 10-årsper iod . Omsatt på 

marina förh å ll anden blir övervägandena enli gt nedan . 
(1) Om organ isati onen (personal en) hå ll s oföränd rad kommer lönekos tn ader

na att ha stigit med 100 °/o under det att ramen sti git med endast ca 45 °/o. In

ves teringarna i materiel och befästni ngar måste då minskas med drygt 20 °/o. 

(2) Om investeringssid an hålls oförändrad och hel a nedgången tas genom 

minsknin g av personalen måste lönekostn aden minskas genom redu ce rin g a v 

personalen med ca 2200 befattningshavare. 
(3) Räknar man slutligen med att a lla kostn ader skall sänkas lika mycket 

m om a lla sektorer kommer a lltså in vester in ga rn a att minskas med ca 15 °/o och 

mots va rande personalreduce rin g blir ca 750 befat tnin gshavare. 

Värdena på behovet av persona lredu cerin gar påverkas emelltid även av and

ra faktorer. Marin ens befälskå rer har idag vakanser belöpande sig till 1200 tj äns

ter. Aven i en k rympande marin är en vakanstäckning nöd vändig för a tt åstad

komma drägliga befälsförhållanden för personalen. En vakansfyllnad måste för 

att ovanstående plane ringsbild skall stämma motsva ras av en motvarande minsk

nin g av annan personal. P ens ionså ldershöjningen ger också ett kompensat ions

krav som på sikt motsvara r ett par hu ndra befattningshavare. 

O m de planeringsförutsättningar som försvarets rationalise rin gsplan räknar 

med skall gälla s!l står v i a ll tså hur vi än räknar inför ett krav på att minska 

organi sati ons- och personalkostnadern a. Hur mycket är en avvägnin gsfråga 

gentemot in ves ter in gs krav och utb ildnin gskrav m m. D enn a avvägnin gs prob le-
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Jllatik är av skäl som f ramgå r nedan icke ännu löst men klart är att stark a 

krav på reduceringar måste resas. Storleksordningen inom en 10-årsperiod ligger 

kanske kring 1000-talet. 
Innan ovanstående mörka bild fastläggs som utgångspunkt för 70-talcts pla

nering måste dock framh ållas att den bygger på otillräcklig indexkompensa ti on, 

vilket ej är säkert i van fa ll inte storl eksordningen . Löneutveck lin gen kan bli 

annorlunda. Å andra sidan bygger den på en oförändrad planeringsram, vilket 

vä l i si n tu r är l i k a osäkert. 

Inom organisations- och utbildningssektorn pågående verksamhet 

Försvarsdepartementet ga v i december 1971 de första direktiven rörande perso

nalreduceringar. H:irvid ställdes målet att k ri gsmaktens personal skulle minskas 

med ca 2500 civ il a, d v s en 5 °/o- ig minskning under programplaneperioden. 

OB skärpte i sina plan eringsdirekti v 1972 kraven till ca 4 000 genom att krä

va att de ökningar som tidi ga re beslut inneburit- ersättande av handräcknings

värnplikti ga, höjd pensionsålder m m - sk ulle kompenseras (nettominsknings

resonemanget). 
O ver 90 °/o a v marinens civila personal finns i örlogsbase rn as och kusta rtille

riförsvarens organ isation , v ilket ju beror på att trupp- och skolförbanden i prin 

cip sak nar egna för valtningar. A v detta skäl ä r dessa o rgani sationers samman 

sättning helt avgörande fö r möjli gheterna att minska den civ ila personalen. r 
det förslag, som chefen för marinen inlämnade ti ll Konun gen hösten 1972 har en 

redu cerin g på 325 civila föreslagits. Härtill komm er ca 40 civ ila inom den fasta 

maskinrjänsten. Totalt före li gger således förslag om minsknin gar med drygt 350 

civila tj änster inom marinen. 
Härtill komm er viss personal avlönade på "aff ärs mäss ig basis" men arbetande 

inom den marina organisationen. Nämligen fon- och byggnadssidans egna re

gistyrkor, ca 75 civi la samt på marinens verkstäder ca 35 . 

Totalt har marin en sålunda i nuvarande planering t o m 77/78 en reduce rin g 

på ca 475 civi la motsva rande en 10 Ofo-ig reducering. Med hänsyn till å lders

läget räknar ma rinen trots hög rekrytering knappast kunn a ås tadk omma någon 

vakanstäckning totalt sett und er denna peri od . Däremot slå r höjnin gen av pen

sionsåldern igenom med ca 100 t jänster. 
En försiktig bedömnin g ger så lunda ett besparingsresLdtat på ca 4·00 tjänster, 

motsvarande en bespa rin g på ca 16 mkr i dagens penningläge och ca 30 mkr i 

planeringshypotesens pennin gvä rde 1983 /84 . Detta är hä lften av besparingsmå

let om en lika nedgång ska ll förutsättas för organi sation och övrigt. 

Fredsorganisationen måste ju vara avs tämd mot den prod uktion som krigs

förband en kräver. Försva rsbeslu t 72 innebär totalt sett för krigsmakten en m insk

nin g av krigsorgani sation ens styrka. OB har i samband med programplan ernas 

mlämnande konstaterat a tt han ic ke för närvarande kan överbl icka utveck ling

en på grund av att försvarsbeslutets låga ni v å ej va r utredd. O rgani satoriska an

passningar mot krigsmaktens långsikti ga ut vecklin g kan därför di skuteras först 

sedan den krigsorgani sator iska utvecklin gen på lång sikt klarlagts genom pågåen-
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de utredningar. Investeringar i försvarskapital ger emellertid utslag först på lång 

sikt och utvecklingen under en 10-årsperiod kan relativt väl fastläggas eftersom 

de i stort är beroende av redan nu fattade beslut. Förändringarna inom marinen 

karakteriseras främst av den fortsatta övergången till en lätt flotta, varvid pro

duktionsbehovet av värn pliktig personal minskar. Minskningen ligger under 10 

0/o. Detta förh ållande torde under 10-årsperioden icke ge någon direkt fred s

organisatorisk förändring som påve rkar den civ il a personalen. Icke heller i övrigt 

kan på grund av krigsorganisatoriska förändrin gar någon direkt fredsorganisa

torisk förändring genereras. 

M ånga utredninga r, som mer eller mindre berör den marina organJ Sa tJOn en, 

pågå r. 

Pågående utredningar 
Materielverket utreder verkstadsorganisationen. Ingentin g tyder på att man 

med några nya grepp skulle kunna återskapa resurse r denna väg. Diskussionen 

rör sig mer om ledningsproblem är om själva produktionen. G enom att verkstads

sid an redan nu är uppbyggd på affärsmässig basis reglerar den principiellt sig 

själv vad gäller anpassning till produktionskraven. I skuggan av de minskadE

ramarna har verksamheten måst krympas. Erfarenheten pekar närmast på att 

anpassningsförmågan i vart fall und er en lågkonjunktur är svå r att ås tadkomma 

p g a kravet på anställningstrygghet v id anställnin g i statli g verksamhet. 

FRI utreder fort ifikations- och byggnadsverksamheten på regional och lokal 

nivå. Inte heller här pekar utvecklingen mot att några större vinster skulle kun 

na uppn ås. Avvägningen mellan arbete i egen regi och beställningsarbete är en 

av de centrala frågorna. En personalbesparin g torde bli följden av det enkla 

förhållandet att man p g a minskade resurser under vissa å r kan komma under 

eller närma sig en nivå, där man av rent ekonomiska skäl måste minska under

hå ll sarbetena, d v s man har samma problem som verkstäderna. Arbetet i egen 

regi kan dock aldrig tas bort, eftersom de speciali starbeten som dessa enh eter ut

för icke finn s att köpa till billigt pris på öppna marknaden. Denna avvägnings

fr åga är av rent ekonomisk art. Utveck lingen inom den fortifikatoriska sek

torn är a v stort intresse för marinen med hänsy n till det obrytbara samman

han get mellan vapnen och befästningarna. Befä stningstekniken har gå tt fram åt 

med stormsteg. Dagens vapenbefästningar liknar på intet sätt de enkl a "fält

befästningar" som omslöt vapnen und er andra världskriget. Nyprodu kti onen 

och vidmakthå llandeprob lemen ökar. K ra vet på produktionsresurserna ökar i 

motsva rande grad. M ålet för rationaliserin gssträvanden kan knappast sättas hög

re än att de ökade uppgifterna skall kunna lösas med oförändi·ade resurse r. A ven 

inom denna sektor är lednin gs- och ansva rsfrågorna under di skussion. 

En särskild utredning studerar förbandssjukvården. Lönsingen kan få å ter

verkan på både marin förvaltningsorganisation och på utbildningsbeho v inom 

sjukvården. Sektorn lider idag av personalbrist och organisatorisk knapphet. 

Inga stora besparingar finn as att hämta inom sektorn. Okad samordnin g av 

verksamheten i Karlskrona och Götebo rg to rd e ge enstaka personalredu cerin gar. 

l S 

P ersonalkategoriutred nin gen utreder utnyttjandet av olika personalkategorier 

inom intendentur- och tygmaterielområdet. Utredningen har a v lämnat ett be

tänkande avseende problemen i central instans - v ilket var utredningens hu 

v uduppgift. Sammanhanget mellan central instans och "gräsrötterna" har där vid 

kommit märkbart i kläm. Man fonsätter därför nu nedå t i organisati onen. De t 

märkliga är dock att förslag föreli gger fr ån försvarsdepartementet om långtgåen

de beslut just berörande gräsrötterna utan att nästa steg i utredningen avvaktas. 

Utredningen har infört begreppet " beståndsför valtning" (d v s förr ådsverksam

het) och man vill skapa en sä rsk ild personalkår för denn a verksamhet. Inom 

armen är ju praktiskt taget all förvaltning vid en mabmyndi ghet att hänföra till 

förr ådsverksamheL D en tekniska för valtningen sköts ju här på andra nivåer och 

det kvalificerade underhåll et sköts i verkstadsorganisationen som ligger på milo

nivå. Den marina bilden är ju betydligt mer kompli cerad. Den skräddarsydda 

förvaltningen är inom marinen en nödvändighet. Fartyg och vapenbefästnin gar 

är indi v iduella, komplicerade system som har materi elen fast monterad. Vid 

driften av dessa enheter kan förrådsverksamhet, tekniskt underh å ll , verkstadsa r

bete och fortifikatori skt arbete inte sä rskiljas från varandra . Gör man ändock 

detta med mer eller mindre konstlade medel så måste en järnhård styrnin g till 

för att systemen skall kunna fungera som en helhet. Det är mot denna bakgrund 

man måste se marinens nu varande lösning av personalkategoriproblemet. Om 

man bortser fr ån den högsta tekniska sakkunskapen - ma rinmgenjörerna -

nllhör alla specialister samma kå r och den är militär. Systemets stridsan vänd

ning, helhet, kräver detta. Man kan vara speciali st men i första hand måste man 

vara spec ia li st på vapensystemets användning i strid. Diskussionerna om vilken 

personal i marinen som sysslar med "beståndsförvaltning" och därmed eventuellt 

kommer att beröras av inrättandet av den nya intendenturkå ren kommer att 

fortsätta. 

Några personalbesparingar utöve r vad som finns i den av chefen för marinen 

föreslagna förrådsorganisationen torde inte bli följden av personalkategoriutred

ningens arbete. 

En parlamentari sk utredning VU 72 utreder värnpliktsutbildningen . Vad som 

här prövas måste närmast betecknas som rena ambit ionssänknin <>ar. Man söker 

möjligheter att minska på utbildningstid en - en utbildnin gsti/ som redan nu 

synes för kort. Det är för tid igt att y ttra sig om några lösn ingar inom sektorn, 

men klart är att utbi ldningskostnaderna för de värnpliktiga med av Kungl Maj:t 

gt:'t.1a bes tämmelser i mångt och mycket är en fast kostnad belöpande sig till 

mdprdbelopp. Mmskat uttag av värnpliktstid slår omedelbart ut på kostnad er

na och kan ge besparingar i fråga om fast anställd personal. 

Den centrala frågan är naturligtv is om VU 60 ambitionsni vå kan upprätt

hållas. I dag förefintliga pro viso rier på främst repetitionsövnin gss idan pekar 

mot att avsevärda ändrin gar i systemet kan bli nödvänd iga. 

FFU har hittills i liten omfattning berört de marina or<>anisationerna v ilket 

torde få tolkas så att utredningen inte funnit den marina o
0

rganisationen 'sä rskilt 

matnyttig ur rationaliseringssynpunkt. D etta torde i sin tur bero på a tt ratio

na li se rings takten inom marin en redan tid igare var it så hög. T vå frågor har dock 
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aktualiserats, nämligen ett minskande av antalet ku startilleriutbildningsanstal

ter samt lu f tvä rn sfrågor. Chefen för marin en har på uppdrag av FFU utrett 

sammanslagnin gs möjligheter, v ar vid främst KA 4 bibehållande av olika skäl va

rit uppe. C hefen för marin en kon sta terade at t någ ra ekonomiska v inster icke 

stod att vinna genom KA 4 nedläggnin g, i vart fa ll inte und er överskådli g tid . 

In ves ter ings krav skulle i närt id göra en dylik nedlägg nin g k ostsam. 

Orsaken till nuvarande lokali serin g av kustarti lleri ets utbildnin gsorgani sation 

är ju att person alen utgj ort och utgör befästningsbem annin gar ti ll inom området 

befintli ga vapenbefäs tnin ga r. För dessa mås te all t id fi nnas en mobilise rin gsmy n

di ghet med därtill k nutn a förvaltninga r. Efte rsom befäs tnin garna även utgör öv

nin gsplattform a r är det naturli gt att utbildnin gsförbanden utn y ttjar mabm yndi g

hetens för valtningso rgani sation. Den finn s redan på plats och utbildnings för 

bandets merbelas tnin g p å förvaltnin gen blir obetyd lig. Genom den vapenbefäst

ningarn a kringliggande mil jöns särart, är det nödvänd igt att ma n ö var inom 

det område som är grupperingsplats i kri g. R epeti tion söv ningar mås te all tså all 

tid bedri vas p å rätt p lats . G rundläggande förbandsutbildning mås te likaså be

drivas med sta rk inriktnin g på miljön. Over hu vud taget är miljökunskap en 

av de faktorer som ska ll gö ra kusta rtilleristen överlägsen varje angr ipare. O B 

har i y ttrande över chefens för marinen utred nin g konstaterat a tt någ ra större 

v inster icke torde kunn a nås genom sammanslagnin g av kusta rtill er iets utbild

ningsförband och hän v isat v idare utveckling t ill att vara en fråga om intern

rationalisering. FFU fortsätter dock med vissa sonderingar inom området. 

Slutl igen pågå r v id FRI på uppdrag av chefen för marinen en utrednin g om 

sam ordning av vissa funktioner vid de marina orga n isation erna i Karl skron a 

och Göteborg. Utredningen är nä rm as t att betrakta som en städning efter elen 

tidi gare FRI-utredningen, då vissa ytterligare möjligheter till samordning obser

verades. D en berör end as t detaljfrågor och torde ge beg rä nsade besparinga r. 

Armens utredningar påverkar den marina orga ni sationen inom de om råden 

dä r ku starti ll eriförsvar och fo ä r integrerade. D et ä r dels fråga om att ö ve r

väga v issa a rmefunktioners o rganisatoriska innehå ll - v ilket icke gjordes i sam

band med ku star tilleriförsva rsutredningen - dels f rågo r av betyd ligt större 

räckvi dd såsom skitjand et av fofuktion en frå n ku sta rtill eri fö rsva rsfunktion en 

v id fo 46/SK. 
I samband med FRI-utredningen gjorde OB en an alys av vad denn a å tgärd , 

som berörts red a n i lednin gsutrednin ge n, sku lle innebä ra . SK blir då ett förd el

nin gsförband direkt und er MB. Armeförbanden ingåend e i SK skulle alltfort 

mobil iseras av CSK. Ingen förä ndrin g a fri villi gutbildning och repeti t ionsut

bildning för armepersona l fö rutsät tes. Sammanfattningsv is innebär OB ställ nin gs

taga nd e endast en principiell öve rförin g av sam verka n med länsstyre lsen i AB 

lä n. In te ens hä r blev skillnaden sä rskil t sto r med hänsy n t ill att länss tyrelsen 

red an tidigare i första hand sam verkade med f o 44 . C hefe n för ma r inen konsta

terade mot bakgrund härav i organisationsskri velse t ill Konungen a tt erfaren 

heterna av utred niri gen närmast pek ade på att SK a ll tfort borde va ra fo. 

Dessa fr ågor och slutl ig organ isat ion av fo-funktion en i Karlskrona och Gö·· 

teborg skall a lltså upptas i den s k tredje utred nin gsetappen med förslag 1974 
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och genomförande 1975 . FRI ha r hä rutö ver a nsett att man i samband med det

ta bör ö ver väga att gå än längre inom Karlskrona och Göteborg vad gäller 

samordn ing av verksamheten v id de marina organisationerna. Lednings ut red

nin gen har ju konstaterat att en ytte rligare integ rer ing av led nin gsorganisatio

nerna mellan flottan och ku startilleri et icke är 12. mpl ig sJ.mt att bägge orga nisa

tionerna alltfort ska ll vara mobm yncli gheter. D e fortsatta över vägand ena In

r iktar sig därför i först a hand mot förvaltningsorganisat ionen som komm er att 

utredas uti f rån ekonomiska besparingssynpunkter. 

Framtiden 

D et tord e ha framg å tt av vad ovan sagts att pr::tktiskt tage t hela den ma

rina orga ni sation en nu är genoml ys t efter omfattande undersö kn ingar. I nom giv

na ambit ionsniv åe r tord e icke stora besp::tringar stå att finna. Sedan nu pågåen

de organisat ionsarbete avslutats mås te så ledes, om bala ns icke då uppn ås mellan 

dr ift och in vesterin ga r, rena uppgiftsminskningar komm a till stånd. 

D essa kan icke bedömas eller utredas fö rrän vissa centrala beslut föreli gger. 

Främst är det då fråga om värnpliktsutbildnin ge n och kr igso rga nisat ionens 

principi ella utveck lin g. 
D et från centralt hå ll ledda orga ni sationsarbetet påverkar i allt högre grad 

de marina orga nisationerna utifrån. Här finns två mot varandra diam enualt 

verkand e krafter - nämlige n centraliseringsst rä vand ena och decentraliserings

stri van den. 
FPE-systemet verkar för det sena re. K un gstan ken i detta sys tem är ju att 

kostnadsmedvetande och sund ekonomisk avvägning mellan olika fa k torer skall 

åstadkomma ba lanserade lösningar ä nda ner i organisationens minsta enheter. 

Varj e chef skall, genom att han ges ett totalt ekonomiskt ansvar för sin ve rk

sam het, fås att ås tadkomma de rat ionellaste lösningarna. System et kräver då 

också att vederbörande chef icke är beroende av beslut fattad e inom andra or

ganisationer och som han icke kan p å ve rka. 

Centra liseringsiv rarna bygger upp sin a rgum enterin g frå n andra hå ll et. En 

chef sl<a ll v isserligen ha k va r sit t a nsvar men stödfunkt ionerna sammanförs i 

extremfallet ti ll någon form a v "s torköp", där vederbörande chef ka n köpa de 

tjänster han behöver ifråga om ma teriel och service. " Storköpen" skall bli billi

gare genom stordriften . Storförbanden skall bli billi gare genom minskad admi

n istration. Det har diskuterats att samm a nföra mabuppgifterna ti ll mi loinstans 

och riksdagsrev isorerna har disk u ter at sammanslagning a v för s varsgrenssta

berna. 

Dessa tankar väck er främst två viktiga fr ågor: 

strukturerna di skuteras helt utifrå n fred srationaliseringssynpunkt ; hur p å

verkas kri gsförbanden? 

ju större centralise ring ju större byråk rati; var li gge r balansen i detta 

a v seende? 
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Den marina organisationen bygger på decentrali serin g. 

Marin ens hu vud avdelning inom FMV är, rela tiv t sett, svagare än and ra hu

vud avdelni ngar. M ånga uppgifter mås te med hänsyn t il l de skrädd arsydda för 

banden lösas vid de loka la för valtninga rn a. 

Marin en sakn ar i prin cip fö rva ltningsverksamhet i högre regiona l instans. 

D e lokala marin a cheferna har alla de resurser de behö ver för att kun na 

rätt avväga krigsförbandens uppgifter. O rga ni sa tionen är idea lisk sett ur FPE

synpunkt. 
Inom ma rinen har centra liserin gssträ vandena på i o ka l ni vå dri v its långt . 

D e marina produkt ionsmyndigheterna ha r sammanförts i enheter som var för 

sig är stora. Vå ra minsta enh eter G K IK A 3 och NK/ KA 5 är ä ven efter FRI 

hårda genomlysn ing personell t av samma storl eksordnin g som det nybildade fo

regementet med ve rkstad i Gäv le. Vå ra dä refter minsta enheter - de i Göte

borg - är 50 °/o större. A ll t räkn a t i antalet anstä llda. E n sammanslagnin g i 

Göteborg sku lle ge en o rganisation som perso nell t är 200 °/o större än Gävle

organisation en. En motsvarande sammanslagnin g i Karlskrona skulle bl i ca 

500 Ofo större. 
Siffrorn a talar för sig själ va samtidi g t som dy lika sammanslagnin ga r sku lle 

innebära sammanförande av alltför herrogena uppgifter fö r att v instern a inom 

likan ad verksamhet skulle bli avgörande. 
D et är sålunda ganska tv ivelaktigt om någo t finn s att v inna på ytterl iga re 

centraliser ingss t rävanden inom marin en. Aven med a v sevärda ambitionsminsk

ni ngar ifråga om produktion av kri gsförband, vpl utbi ldnin g, befälsutbild ning 

och dä rmed sammanhän gand e för valtn ings verksamhet synes de marina enheter

na komm a att bli relati vt sett stora produktionsenh eter. 

OB lednin gs utrednin g har konstaterat att den ve rkställande och utövande 

fö rvaltn ingsverksamheten bör fullgöras vid lokala myndi gheter i v ilka såväl 

krigsförberedelsearbete som mobilise rings- och utbi ldningsverksamhet och dä r

med sammanhängande för valtning effekt iv t kan samord nas . 

Vidare har OB konsta tera t a tt dessa lok ala chefer bör ges sådana befo genhe

ter att de sj älvs tändigt kan genomföra förelagda uppgifter. 

M arinens beredskap måste med hänsy n t ill uppgiften att utgöra det y t

tersta grän ss kyddet v id våra ku ster vara hög. Samband et mell an freds- och 

krigsorganisat ion mås te vara säkerstä ll d . 

D en marin a fredsorgani sationen i lägre regi onal (lokal) instans fyller idag 

väl dessa krav. Målsättningen för en fortsatt undersökni ng av möjliga perso

nalredu cerin gar bör därför va ra a tt i första hand undersöka ambit ionssänknin g

en inom ramen fö r nuvarand e orga nisati onsuppbyggnad i stort, fö rst i andra 

hand bör stora stru kturfö rändrin gar över vägas. 

M ar inens personalmed verkan i den högre regiona la instansen är begränsad 

t ill, den operativa sektorn . H ärigenom har personalresursern a för förbandspro

duktlOn kunnat kraftsamlas till den lägre regionala (lokala) nivån helt i den 

anda som O B förDrdat i lednin gs utrednin gen. För marinens del f inns intet att 

vinna ifråga om personalreduce ringar på denna ni vå. 

Försva ret är i FPE-systemer att likna v id en koncern . K oncern ledn ingen ut-
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övas under Kungl M aj:t av OB . Kon cern ens uppg ift är omfa ttand e och mång

skiftande. En verksamhet av denna omfat tning måste ha en lämplig indelning i 

hanterbara produktionsen heter. Produktionsenheterna utgörs idag av fö rsvars

grenar, centrala fö rvaltningar och mi litä rområden. Försvarsgrenschefern as hu

vud uppgift ä r förb andsprodukti onen. Uppgiften kan k vanti fieras som en upp

gift att leda 35 000 anstä ll da och 50 000 vä rnp li ktiga samt att å rli gen in ves ter a 

ca 2,5 miljarder i st r idsmedel. Kakan är för stor för att ledas av ett lednings

organ. Kan någon bättre indelnin g skapas än den som ä r direkt inriktad på att 

skapa det effekti vaste stridsfö rbandet un der sammanhålland e av alla kompo

nenter i detta? 

stationen som 

marinen valde! 

T c:r-fc...a.i_ Tc-2503 hn 

samtalsradio 
2.5 watt - 3 kanaler 

Räckvidd öve r vatten 00 km. 

öve r land 00-00 

handie -bolagen 

Box 156 
42122 V :a Frölunda. Tel. 031 -450180 
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KARL-ERIK WIK 

Sambandstekniska möjligheter 
tillgodose ledningsfunktionernas 
krav 

Utdrag ur årsberättelse för 197 3 i vetenskapsgrenen "Strategi. T aktik med sam

bandstjänst Navigation och Sjöfart", avgiven av ledamoten Karl-Erik Wik . 

Inledning 
Som en inledning till berättelsen kan det va ra lämpligt attläm na nä gr a synpun k

ter på den aktuella tekniska utveckl in i;c , .. 
Knappt 20 å r l1 ar förfluti t sedan dåvarande inspektören tör marinens tcirbm

delseväsende, ledamoten P G Lindgren i sin årsberättelse i vetenskapsgrenen, 

lämnade en ingående presentation av transistorn . Den fö rutsattes då bli revolu 

tionerande för teleteknikens möjligheter. Förutsägelse rn a har sannerligen infriats 

och alla prognoser tyder på att elen snabba utveck lin gen på komponentsidan 

kommer att fortsätta und er 70-talet. Förbättrad til lverk ningsteknik kommer att 

medge ännu större s k packningstäthet för LST-kretsar. 10 000 funktioner/ mm2 

bedöms r ealisti ska om någ ra å r mot 1000/mm2 vid 70-talets början. Ny teknik 

framkommer ständ igt, t ex dubbelm innen och teknik som utnyttj ar akustiska 

ytvågor. D et under 60-talet p åbörjade prisraset på LSI -kre tsar förefa ller att 

fortsätta och man har svå rt att se grä nsen. D etta ger möjligheter att konstruera 

apparater med högre tillförlitlighet och med mer kompli cerade funktioner till 

ungefä r samma p ri ser som dagens. Utvecklin gs kostnaden för en LSI-krets är dock 

mycket hög. Detta innebär att det blir allt svårare at t ut veckla en apparat för 

en liten se rie om den inte kan sammansättas av i marknaden befi ntliga kretsar. 

Förhållandet avspeglas också i det äve n på den militära sidan a lltmer ökade in

ternationella samarbetet. 
Beträffande t illförlitlighet och miljötålighet för militär utrustnin g kan för

väntas MTBF-värden på upp till 10 000 timmar, även siffran 20 000 ha r näm nts. 

I USA har man börjat fordonsmontera utrustn ing utan stötdämpare . Dessa höga 
tillförlitlighetskrav är dock inte primärt betin gade av krav på ökad ti ll gängli g

het för utrustningarna un der kr ig, utan mer av önskemålet att minimera utrust

ningens totala li vs längdskostnad. 
Dessa tekniska f rams teg möjli ggör konstru eran det av ava nce rad e system, så

som sambandsnät med di gitala datorstyrda växlar i knutpunkterna och med au

tomatiskt vägval. Med v iss förenkling kan sägas att tekniken, med v issa av na

turlagarna (såsom vågutbredning) betin gade begränsningar, kommer att i stort 

kunna t illmötesgå s e krav lednin gsfunktionen och taktiken kan komma att ställ a. 

Men det finns vissa återhållande faktorer . P å såväl den civila som den mili

tära sidan har, trots de förnä mliga tekniska framsteg som gjorts, 60-talets ut-
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vecklin gsoptimism dämpats. Utveck lin gs tak ten för ava nce rade t i Il ämpn i ng ar be

döms numera bli avsevärt lägre än vad som tidigare antagits. På den civi la si

dan beror detta till en del på den ekonomiska nedgång som gjort sig gä lil ande 

i stora dela r av västvärld en, men också på bunden heten till befintli ga utrustn in g

ar. Speciell t ä r detta märkbart på trådsidan , där oerhörda in vester in ga r är gjor

da i kablar, väx lar, multiplexutrustningar, telefonapparater o s v; allt materi el 

med mycket lång livslängd och som svå rli gen kan samarbeta med de nya digi 

tala systemen. E ndast beträffande satellitkommunikation, där in te samma bun

denhet t ill äldre mater iel föreligger, har teknikens senaste landvinnin gar utn ytt

jats i ful l utsträcknin g. 
På den militära sidan för eli gger också en mycket stark bundenhet till befin t

lig materi el, om än ej Ii k a stark som på den c i v i l a si dan . Hän i Il kommer att 

fö;·svarsan sbgen minskats på fl era håll. D etta t ill samm ans med de höga ut veck

lingskos tn aderna har medfört a tt v issa avancerade projekt nedl agts. 
Som nämnts har stora pri ssänknin ga r skett på kompon en tsidan . Samtidi gt har 

elektron iska lösningar på många områden kommit att ersätta mekaniska lös

ningar sä rskilt för manö verfunktion er i teleapparatur. Prisreduktionerna på 

kompon enterna har därför i många fall slagit igenom på den fä rdi ga enheten 

och konsmadsut vec klingen för telemateriel har inte följt samma branta och sti

gande kurva som fö r annan kr igsmaterie l. 
Kostn adsanalyser av detta slag ä r a lltid vansk li ga att göra, främst därför att 

en senare genera tion av ett viss t materie lslag oftas t har getts en rad förb ;i tt

rade prestanda som drivit de totala kostnaderna i höjden. Så t ex har priset på 

en UK-s tation ök at, men samtidigt kan kan alantalet ha ökat fr ån ett fåta l till 

flera hundra . Priset på den enskilda kanalen har därigenom bli vit rad ikalt lägre 

trots att denna kanal i en modern station har bä ttre teletekniska data. 
En någo rlund a adekvat jämförelse kan dock göras i vissa fall. J ag har här 

valt att v isa pri sutvec klingen för tontelegrafi system under en dryg 20-årspcriod. 

(Se bilden nästa sida). 
I fa sta priser har denn a materiel bli vi t billi ga re och betingade 1972 20 °/o 

av det pri s som gällde v id slutet a v 40-talet eller i löpande priser inte undergått 

någon pri sförändrin g under perioden. 
Sambandsmaterielen har sålunda utvecklats i mycket snabb takt samtidi gt 

som pri sutveck lingen varit mera däm pad än på andra områden. Härigenom sy

nes sambandsm aterielen även i en tid av krympande försvarsanslag stridseko

nomisk t väl hävda sin plats som en väse ntli g kompon ent i olik a vapensystem. 

Avvägningar efter indelning i materiel som gör verkan i målet och materiel 

för s k stödfunkti oner sva ra r dåligt mot de metoder fö r studier av integrerade 

system som v i successivt började tillämpa. 
Jag skall därefter redovi sa några aktuella f ramsteg inom sambandstekniken 

relaterade till de olika lednin gsnivåern a : central- och högre regional- , lägre re

gional- samt takti sk ledning. 
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U tvecklingen a v vå r ledningsorganisation har under de senaste två decennierna 

i de båda förstnämnda nivåerna gått mor min skar antal ledningsorgan, mot en 

centralisering om man så vill. I central- och högre regional instans ha r antaler 

chefer minskat till 1/3 a v der ursprungliga antalet. D enna utveck ling har ställ t 

nya krav på samband samtidigt som dessa organisationsförändringar inre kunnat 

genomföras om inte sambandstekni ken skapat förutsättningar för dem. 

För att visa vilka radikala för än drin gar som skett i der centrala och reg iona la 

ledningssambandssystemet vill jag nämna något om ut veck lingen inom de lands

omfattande radionäten . 
Mellan den centrala och högre regionala led nin gen fann s tidigare ett flertal 

olika korrvågsnät. Dessa var såväl tekni skt som admini strativt åtskilda och av

sedda för olika ledningsfunktioner. 
Högkvarterets radionät var ett morse nät som utn ytt jade 1,5 kW- och 800 

W-sändare och avsett för högt prioriterad trafik mellan OB och de högre regio

nala cheferna fr ämst ur armen. Krigsfjärrskriftsnätets radiodel avsågs som re

serv för närers rrådförbindelser. För att hålla nere felfrekven sen i fjärrskrift 

meddelandena utnyttjades sändare med relativt hög effekt. Marinen höll ett 

speciellt radionär för den sjöoperariva trafiken mellan högkvarteret och marin 

kommandocheferna och mellan dessa sen are . Meddelanden utväxlades med morse 
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och med hjälp a v 1,5 kW- och 200 W-sändare. För den lu ftoperat iva trafike n 

fann s ett morsenät, förgrena t ner till fl ottiljer och vik tigare baser. Mater ielen 

var å lderdomli g och sändarn a utgjordes av 800 W-stationer. I början av 60-

talet började man inom fl ygvapnet bygga ut ett helt nytt radionät, det nu 

va rande lu ftoperativa rad ionätet, avsett för radiofjärrskrift och med sänd are 

med hög effekt. 
Förekomsten av fl era skild a nät i den gamla lednin gsorgani sationen medgav 

inre ett flex ibelt utn yttjande av de totala mate ri elresurserna. 

Genom den nya högre reg ionala ledn ingsorgani sationen skapades förutsätt

nin gar för att integ rera de landsomfattande konvågsförbindelse rn a. I en ny nät 

bild ga vs möjligheter att med ett totalt sett mindre antal men högk valitativa 

sta t ione r åstadkomma ett gemensamt och landsomfattande rad ionät, nu oftast 

omtala r som stab-stab-systemet. 
I samband med utbyggn aden av detta sysrem ges det !u ftoperari va r ad ionätet 

success ivt ökade uppgifter som r ese rvsamband inom stomnätet, en sammanfat

tande benämning på de gemensamma och landsomfattande t råd- och rad iolänk

förbindelsern a. 
Stab-srab-sysrem et utrustas med materie l av en delvis helt n y generation . Be

teckn ande för denna genera tion korrv ågsmateriel ä r främ st följande egenskaper. 

Frekvensstabiliteten har förbättrats och är nu bättre än l H z medan äldre 

materiel knappast va r bättre än 100 Hz. Den höga stabili teten har åstadkommits 

genom att man i en frekvenssynterisator utn yttjar en normalfrekvenskri stalL För 

art denna skall ge exakt frekvens är den inbyggd i termostatstyrd ugn som ger 

en kon stant a rbetstemperatur . 
God frek vensstabilitet tillsamm ans med bättre öve rtonsdämpnin g innebär att 

man kan utnyttj a smala band. Den nya materi elen ger därför möjli gheter till 

frek vensmäss ig ansamling till de fr ån vågutbrednin gssy npunkt optimala frek

ven sområdena. 
En annan utmärkande egenskap är den korta riden för inställning a v en n y 

frek vens. Själva den manuella inställningen görs med hj ä lp av dekadrattar me

dan avstäm nin gen sker helt automatiskt. Totala tiden för ett fr ekvensbyte har 

häri genom kunnat nedbringas till kortare rid än 20 sekunder. I jämförelse med 

äldre materiel är detta ett väsentligt framsteg. Förr var ett fr ekvensbyte ofta 

för enat med ett omständligt avstämningsförfarande i fl era olika steg. De för

bättrade egenskaperna hos den nya materielen har kunn at införas utan att v ik t 

och volym har ökat. En 1kW-sändare är inre större eller tyngre än t ex den 

tidi gare 200 W-sändaren trots att den automatiska avstämningen nu inkluderas. 

D en nya konvågsgenerationen kan inre besk r i vas uran att man också anger 

att den kan arbeta med enkelt sidband (ESB). A ll effekt hos sändaren kan där

igen om koncentreras till den informationsbärande delen av fr ekvensområdet. 

Tillsammans med v issa förbättringar på mottagarsidan och den tidigare nämnda 

effektökningen innebär ESB-egenskaperna reoretiskt att den nya materielen ge r 

en trafikkanal som är 40 gånger bättre eller effektivare än vad som kunde åstad

kommas med den äldre materielen av typ 200 W-sändare och konvågsmotta

gare M/50. 

27 



Felkorrigering 

A ven om den nya radiomateri elen ger väsentligt förbättrade möjligheter att s:i 

kerstä lla en förbindelse har dock den fe lkorrigerande utrustnin gen inneburit än 

stör re fram steg i det ta avseende . D enn a typ av utru stnin g har ti lldragit sig ston 

intresse und er det gångna å ret . K rigsvetenskapsakadem ien ha r så lunda utd elat 

en sto r belöning till l. byrå in genjören Allan Albiin fö r luns insatser inom om 

rådet. E n beskrivnin g av principerna för felkorriger ing torde vara berätti gad 1 

denna å rsberättelse. 

Manuell signalering 

Som bekant utsät ts rad iosignal er ofta för störninga r av olik a slag. Dessa stör

nin ga r förvränger tidvis info rmat ion en så att signali sten inte uppfattar avsän

darens meddelande. Härvi d begär mottagaren att avsändaren repeterar si tt med

delande. Vid svåra störningar kan upprepade repetitioner erfordras innan motta

garen uppfattat meddel and et. Om mottagaren v id dessa tillfällen i stä llet skull e 

gissa sig fram till v ad sändaren s meddelande innebar och skr iva ned detta i 

ställ et för att begära repetition, så skulle givet vis en stor felmängd uppstå i de 

överförda meddelanden a. En sådan metod är självkla rt hel t absurd då det gäller 

att överföra v iktiga militära medde landen men kunde möjli gen bli ganska roan 

de om det gäller lyc könsknin gs tel eg ram . 

Att överföra fjän:skriftsmeddelanden på radio utan någon form av repeti 

tionsförfarande torde va ra nära nog omöjligt, då den mottagande maskin en 

skri v er ner slump vis va lda tecken om signalen är störd. Vid k lartextöverföring 

begär givetv is operatören omsändning av meddelandet om han ej kan tyda dess 

innehåll. Detta är ett tidsödande och kapacitetsnedsättande förfar ande då hela 

meddelandet måste omsändas (hålremssändning) och inte endast enstaka tecken 

eller ord som vid morse eller telefonitrafik. Vid krypterad trafik kan operatören 

inte av den mottagna texten utläsa om meddelandet är rätt eller felaktigt. M ed

del and et måste först sändas för dekryptering v ilket innebär ökad tidsutdräk t 

och ökad belastning på sambandsp ersonalen. 

Automatisk omfrågning ( ARQ) 

Det li gger därför n ä ra till hands att p å samma sätt som v id morses ignalering 

repetera enstaka tecken som är så störda att mottagaren inte entyd igt kan av

göra dess rikti ghet. E tt d ylikt system har införts på v issa av försva rets radi o

fjärrskriftsförbindelser. Systemet benämnes (Automatic request-repeat) d v s auto

mati sk omfrågning. 
Systemet arbetar i princip p å fö ljan de sätt : Varje bokstav ell er siffra som 

sändes av fjärrskrivmask inen är uppbyggd av fem elektriska pulser (teck enele

ment) i kombinariDn er som motsvarar de olika tecknen i alfabetet. Dessa kom 

binationer omvand las innan de tillföres radiosändaren i ARQ-utrustningens sä n

dardel p å ett sådant sätt att mottagaren ges möj lighet att avgöra om tecknet u t-
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satts för stö rnin g (tillsättning av paritetselement). Varje tecken som mottages av 

mottagande station kontrolleras i ARQ-utrustningens mottagardel (paritets- och 

elementtest) inn an de tillföres fjärrskrivmaskinen. Skulle där vid ett stört tec ken 

upptäckas v idarebefordras detta icke till skri vmas kin en. I stä llet sänder ARQ

utrustningen tillbaka en omfrågn ingssign al till sändande station som repeterar 

ifrågavarande tec ken. Denna repetition pågår tills mottagaren godkänt tec kn et 

va rvi d det ti llföres fjärrskrivmaskinen och tra fiken fl yte r vid a re i norm al följd. 

ARQ-utrustningen signa lerar a ll tså autom ati skt signa listens klassiska f ras " repe

tera kom" vid stö rnin ga r. 

Duplexförbindelse 

ARQ-systemet kräver alltid dubbelriktad förb ind else (duplex). No rm alt kantra

fik avvecklas samtidigt i båda riktningarna. Endast v id omfrågningar avbryts 

trafiken ti ll fälligt i returriktnin gen då ARQ " lånar linjen" fö r att sända sin 

omfrågn ingss igna l. 
Varje omfrågning innebär v id all trafik en nedsättning av överföringskapa 

citeten. Genom att ARQ omedelbart begär omfrågning vid ett enskilt felaktigt 

tecken och ime repeterar hela medd elanden blir minskningn av överföringska

paciteten vid normala radiokonditioner obetydlig jämförbart med omsändning av 

hela telegram. 
AR Q-systemet har här beskri vits på ett enkelt och schematiskt sä tt. Tekni skt 

är utru stnin gen av mera komplicerad natur och kan närmast jämföras med en 

enkel minidato r. I signaleringssystemet ingå r v issa synkroni serin gs- och service

signaler. D essa signa ler utnyttjas i försvarets utru stnin gar för vissa sidafunk

tioner såsom automatisk verkn ingsgradsmä tnin g, automatiskt antennval och au

tomati sk upp- och nedkoppling av radioförbindelsen. 

Verkningsgradsmätning 

ARQ-urrustnin gen mäter und er trafikperioderna förhå lland et mellan antalet re

pete rad e och nedskri vna tecken. Om detta förh ållande överskrider ett förinstä llt 

vä rde erh åll er radiooperatören la rm som inn ebär a tt han måste v idtaga åtgär

der för att förbättra radioförbindelsen (ö ka sändareffekten, byta antenn, ~indra 

frekvens etc) . Så länge inget la rm erh å llits behö ve r rad ioopera tö ren inte v id 

taga några åtgärder för uppr~i tth å ll a nd e t av förbindel sen. 

A utomatiskt antennval 

I radioanbggningarna finns ofta tillgång till mottagaramenner av ol ika typer. 

D essa kan fun gera olika vi d olika tider på dygnet och vi d va ri erande konditio

ner. I ARQ-utrustningen kan man utnyttj a en komrollkrets som ständi gt mäter 

effektiviteten hos antennerna och automatiskt byter mottaga rantenn om denna 

tcke motsvarar uppstä llt krav. 
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Automatisk upp- och nedkoppling 

ARQ-utrustningen kan också utnyttj as för att starta radiosändare och fjärr 

skrivmaskiner p å både sändande och mottagande station v id sändni ng av tele

er ram och för att automatiskt bryta förbindelsen då telegrammet är fä rdi gsänt. 

Detta sker helt automatiskt utan medverkan av radiopersonalen och innebär att 

radiosändarna " li gger i luften" endast under själva te legramsändnin gen v ilket 

försvårar signalspaning och avsevärt minskar effektuttag och förslitning av sä n

darnas effektsteg . 

Sim p/e x förbindelse 

Om returförbindelse av någo n an ledning icke kan upprättas kan ARQ-utrust

ningen omkopplas för simplextraf ik . Härigenom inhiberas omfrågningen varför 

någon felkorri gering icke erhålles. 
ARQ-mottagarens kontrollkretsar är dock fortfarande inkopp lade. Varje gång 

ett stört tecken mottages indikeras detta på en lampa och i texten erhålles sig

nalen "blank ruta" i stället för tecken. Härigenom kan operatören avgöra om 

telegrammet är behäftat med fel och omedelbart begä ra omsändning. 

Forward correcting 

I marknaden förekommer vissa utrustningar för automatisk felkorrigering utan 

omfrågnin g (forward correcting-FC). Dylika system kan närmast jämföras med 

signali sten som gissar sig fram utan att fråga om, även om gissn ingarna är nå

got mer intelligenta. I ARQ-systemet kan inget tecken lämna den sändande 

fjärrskrivaren utan att det skrives ned på mottagande station. Vid FC kan av

sändaren endast hoppas p å att meddelandet kommit f ram, n~ en får ingen för

vissning om detta förrän han erhåller k vittens från mottagaren. FC-systemet har 

dessutom ständigt låg ve rknin gsgrad (ä ven v id ostörda förbinde lser) på grund 

a v den höga red u dans (extra teck enelement) som erfordras för detektering och 

korrigering medan ARQ-systemet anpassar sin ve rkningsgrad efter rådande ra 

diokonditioner och har l 00 °/o verkningsgrad v id ostörda fö rbind elser. 

Stomnät 

Av bl a ekonomiska skäl är det ej möjligt att ge detta radionät en större kapa

citet än som svarar mot den högt prioriterade trafiken . Grundstommen i de 

landsomfattande och gemensamma sambandsnäten utgörs av tråd- och radio

länknät, fö ljaktligen benämnda stomnät. 

Till ski llnad från stab-stab-systemet är stamn ät uppbyggda med förmedlings

stationer och reläshtioner och blir därför mera sårbara än direktförbindelsei 

på kortvåg. Genom att skapa täta maskor i stamnäten försöker man skapa 

kringgångsförb inde lser och därigenom minska så rbarh eten. 
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Den teleutbyggnad som sker genom televerkers försorg ger emellertid de all

männa näten en alltmera stjärnform ig struktur, var igenom deras användbarhet 

för militära ändamål i krig minskar. Samma verkan har den ökande automati

ser ingsgraden i dessa nät. A v ekonomiska skäl är det inte möjligt att ge de mi

litära stamnäten erforderl ig maskräther i form av fast utbyggda vior. I mål

sättningen för stamnäten förursätts därför tillgång till mobila kompletterings

resurser, dels ingående i milosambandsförband och dels ingående i försvars

grensbundna stridande förband. Härigenom kan stamnäten i prioriterade ope

rationsriktningar ges den erforderliga täckningen och kapaciteten. Ny radio

länkm ateriel har tagits fram för dessa ändamål och leveranser av mater ielen 

pågår. 

Kortvågssamband i lägre nivåer 

För de regionala chefernas sjöoperativa lednin g av fartygsförband och fartyg 

till sjöss har egen tli ga radiosambander fonfarande samma betydelse som förr. 

Tidigare tekniska prognoser om ett kommande länksam band eller i varje fall 

riktad rad iosändning har inte uppfyllts. Vad beträffar kortvågssamband har den 

tekniska utveck lingen här följt samma banor som tidigare redovisars för det 

centrala och regionala kortvågssambandeL 

Ombord på ubåten disponerar man sålunda idag samma typer av kortv ågs

materiel som i högkvarteret. 
Den tidigare berörda utveck lingen beträffande felkorrigerande utrustning har 

dock ännu inte kunnat tillgodogöras för a tt säkra och effek ti visera korrvågs

förbindelser mellan fartyg till sjöss och ledningsorgan i land. Annu tillmärs C

och D-metoderna, d v s enkelriktad förbindelse från land till fartyg, stor bety

delse. Signaleringsmetoderna, som ju innebär att fartyget till sjöss inte genom 

någon signalerin g röj er sitt iäge, har bedömts vara så ofta till ämpade, att övriga 

fall, då enheten till sjöss måste bryta radiotystnad på kortvåg inte anses moti

vera investering i ARQ-utrustning. 

Genom tillgång till ARQ ombord skulle i rapporteringsfallet och i stridsled

ningsfallet i och för sig riskerna för röjning minska genom att den erforderliga 

trafiken skulle kunna avveck las snabbare, och med utnyttjande a v lägre sänd

ningseffekt. 
Efter hand som de tekniska möjligheterna till havsövervakning och spaning 

förbättras ror de dock behovet a v snabba säkra och signalskyddade förbindelser 

behöva kontinuerligt vägas mot kravet a tt inte avge några röjande signaler. 

De felkorrigerande utrustningarnas vikt, volym och miljötålighet är redan nu 

anpassade för fartygsinstallation. Sändning av i förväg överenskomna standard

meddelanden kan utgöra ett komplement i de fall då kraven p å enkelriktad 

signalering måste uppfyllas. 
Kanske kommer den betydelse som underrättelsefunktionen synes tillmätas i 

Studie -73 ge underlag för en omprövning av ledningsfunktionens kra v i dessa 

avseenden. Sambandstekniken ha r i så fa ll möjli ghet att till godose dessa krav. 
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AKSA 

P å samma sätt som korr våg har dom inerande betydelse för sambandet mellan 

lednin gsor gan i land och fartygsenheter till sjöss dominerar UK-radio det tak

tiska sambandet. 
Under det gå ngna året har ett vi kt igt utveck li ngssteg tagits inom UK-sam

bandet. FMV har hos två svenska företag, PTAB och SRA beställt utvecklin g 

a v AKSA som stå r för UK-samband med a utomati skt kanalval och selektiv t 

anrop . 
N uvarande UK-samband bygger på principen att en kanal d v s frekven s 

av delas fö r en v iss typ av t rafik eller för v issa stat ioner. U tsätts kanalen för 

störnin ga r, försvå ras eller omöjliggö rs kommunikationen. Regelm ässigt sker då 

övergång till någon reservkanal som bör vara reserverad för ändamålet. P å var

je kanal kan endast ett medd elande åt gången avveck las. Ovriga stationer med 

behov a v trafik på kanal en få r vänta til ls denn a blir ledi g. För att begränsa ri s

ken för spärrning a v detta slag söker man för prioriterad trafik avse exkl usiva 

kana ler. R esultatet blir totalt sett ett stelt system, som för sin funktion blir be

roende a v ett stort antal kanaler med ofta li ten utn yttj and eg rad av den enskilda 

kanalen. 

Den ökande kanalefterfd.gan och medföljande förde lningsprobl em har moti

verat ett försök att komma fram till en annorlunda system . 
En ligt AKSA-teorin bör i stäl let ett flertal kanaler sammanfö ras till en grupp 

eller om man så v ill . kanalpaket och avses för flera olik a trafikändamål och 

stationer. Varje meddelande skall sedan avvecklas på sådan kanal inom grup

pen, som befinn s va ra ledi g vid den tidpunkt som meddelandet skall påbörjas. 

Va let av en sådan ledig kanal kan göras manuellt, men sker snab bare och 

bekvämare om apparaten gö r valet helt automatiskt. 
Priset för den minskade spä rrnin g som uppnås i AKSA-systemet är an den 

an ropade stationen mås te få information om v il ken frekvens som avses utnytt

jas för meddelandet. D etta k an ske genom an mottagarn a i sys temet automa

tiskt övervakar hela kanalgruppen. 
D et nya systemet bör uppfylla ytterligare några krav. 
Samband mås te vara möjli gt inre ba ra mellan tv å gruppmedlemmar utan ä ven 

mellan flera. Följ aktligen mås te anropss ignalern a medge både individuella an

rop och gruppamop. Vidare är det önskvä rt a tt varje gruppmedlem bibehåll er 

sin identitet, d v s att man kan upprätta en fast anropskatalog. Detta kräver 

vid automatisk övervakning an v arje apparat lätt kan byta identitet . 

Det är önskvärt a tt en apparat som anropas, kvitterar anropet, även om inte 

abonn enten sva rar. Den anropande få r då i varje fall ve ta a tt den sökte var 

inom räckh åll. Likaså är det värd efu llt om den anropandes identitet automa

tiskt presenteras för den anropade. 
Vid förbindelseavstånd större än apparatens räckv idd bör reläsändning kun

na till gripas. Priorit e-t för v issa samtal bör kunn a ordnas. 
Systemet bör kunna kopplas till andra system. Detta kan dels ske på högfrek

vensbas, d v s samband med andra (äldre) UK-stat ioner, dels på lågfrekven s-
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bas, d v s vidarekoppling till exempel vis tråd- eller radi olänknät. 
Det autOmatiska apparatsvaret bör kunna kompleneras med en "telefonsva

rare". Systemet bör kunna användas för dataöverföring, både av kontinuerl ig 

tYP och av dataskurtyp ("snabbsändning"). 

Val av ledig kanal 

Valet av ledig kanal förutsätter information om de olika kanalern as tillstånd . 

Denna information kan antin gen lagras centralt, i något slags bass tation, eller 

i varje apparat som ingår i systemet. Det förstnämnda a ltern ativet kan ge enk

lare apparater, men har nackdelen an sys temet står och fa ll er med en enda sta

tion. En sådant sys tem synes mindre lämpligt för militär ti llämpning. 

Undersökningen av kanalernas tillstånd kan ske med passiv eller akti v merod. 

En passiv merod innebär an stationen enbart genom avlyssning av kanalen slu 

ter sig till om den ä r ledi g ell er ej. I aktiva metoder förekommer äve n sändnin gs

moment i form av frågor och svar om kanalti llstånd. Man kan konsta tera an 

vid användning av passiva metoder gå r det inte att avgöra om kan alundersök

ning äger rum vid en v iss tidpunkt. Kanalens brukbarhet omöjliggörs alltså en

dast av kontinuerlig störsändning. En aktiv metod talar dä remot sjä lv om när 

den är i bruk, och störinsatsen kan inskränkas ti ll korta upptagetm arkeringar 

v id lämpli ga tillfällen . D ena för håll ande gör en passiv metod mera attrakti v än 

en aktiv . 
I ett system som utnyttjar en passiv metod kan upptagetsignalen utformas så 

an den ger en god indikation om kanalens brukbarhet. Upptagetmarkeringen 

baseras sålunda inte enbart på monagen effektnivå utan ta r också hänsyn till 

speciella kännetecken för trafik inom systemet. 

Anrop 

När en förbindels e skall etab leras räcker det inte a tt man väljer en ledig kanal. 

Man måste också göra ett anrop, v ilket skall ge upplysning om den anropades 

identitet och om den kanal som skall utnyttjas för meddelandet. D etta innebär 

att varje station måste, enli gt en vald passningscykel, lyssna igenom samtli ga 

kanaler i det tilldelade kanalpaketet. D å den egna anropss ignalen uppfattas på 

den av sändande station automatiskt valda kanalen skall monagande station av

bryta pass ningscykeln och låsa på denna kan al. I systemutvecklingen förutsätts 

att passningscykelns längd kommer an uppgå t ill högst ett par sekunder, vilket 

bedömas fu ll t acceptabe lt om man jämför med dagens anropsmetod . 

Inom armen drivs AKSA-arbetet som ett led i utvecklin g av vad som benämns 

Truppradio 80. Truppradio 80 är benämningen på det UK-system som avses 

ersätta nu varande bärbara och fordon sinstallerade UK-stationer, d v s främst 

Ra 140, 145, 146 och 42. 
Förhoppningsvis bör det vara möjli gt an i samma höga grad som tidi ga re 

samordna armens och marinens målsättningar inom UK-området. E n UK-sys

tem med AKSA-funktioner sy nes redan nu rimma väl med marinens krav på 

framtida UK-samband för takti skt bruk . 
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Fjärrskriftsförmedling 

slutligen v ill jag nämna något om en aktuell utvec klin g på fjärrskriftsområdct. 

Idag sker fjärrskriftstransmi ss ionen inom lägre förband hu v udsakligen med 

punkt-till-punkt-förbindelser, v ilket kräver ett av sevärt uppbåd av personal och 

term inalutrustn ingar, förutom att expeditionstjänsten blir omfattande och be

tungande. 
Försö k har därför startats inom FMV att med hj ä lp av en minidator som 

för medl a re rationalisera fjä rrskrifttjänsten. Minidatorn används som knutpunk t 

för 8 st 50 Bauds förbindelser men kan utbyggas t ill nuxim alt 30 abonn enter. 

@ För:.lcdlingsutrustni ng (minid iJ tor) 

[j)~ Oisplay 

~ LC l~!ldiul~ll::celil'iJl 

Figuren v isar ett ti llämpningsexempel dä r förmedlingsutrustnin gen (F) pla

cerats i en radiolänkcentral (RLC) . RLC själv ingår som en abon nent, fy ra abon 

nenter har va r sin anslutning medan en har två abonnemang och den åttonde och 

sista linj en är anslu ten till krigsfjä rrskriftsnätet. 

I princip fungerar trafiken så, att alla abonnenter kan sk riva till va randra 

v id godtyckli g tidpunkt ; är adressaten upptagen, så lagras meddelandet i et t 

minne tills linj en blir ledig, v ilket datorn känner av. Meddelandet matas då ut 

fr ån minnet ti ll adi-essaten. Ett meddelande kan även sändas till flera ad ressa

ter (gruppsändning) och dessa får meddelandet allt eftersom linjerna blir lediga. 

Vid beräkning a v minneskapaciteten har man gå tt ut ifrån följand e: 

.\4 

Meddelandelängd p er telegram 
Traf ikvolym (sä nda tgm/ t im) 

300 tecken 
6 abonn 1 O tgm 
1 abonn 20 tgm 

För att begränsa k ra ven på datorn har systemet kompletterats med en band

spelare som avlas tar datorminnet från sådana meddelanden som behöver lagras 

längre tid . Efter v iss begränsad tid ske r automatiskt utmatnin g från datormin 

net till en bandspela re. För långvari g minn es lagrin g bedöms nämli gen bandsp e

lare vara mera ekonomisk än datorer. 
Försöken har hi tt ill s va rit fr amgå ngs rik a och kan efterso m metoden endast 

bygger på befintlig och känd tekn ik , relativt snabbt resu lte ra i verklig t ill ämp

nin g. Ledningscentraler i land, kr igsfö rtöjda fartyg och landbaserade förband 

skulle då få en avsevärd besparing och samtidi gt effektiv iserin g inom fjärrskrifts

traf iken. 
Pärutom förmedlin g av meddelanden utför datorn också linj eövervak nin g och 

larmar v id linj efel. Förbindelsestatus kan av läsas p å en bildskä rm. Befinn er sig 

någon abon nent und er förfl yttnin g, lag ras till denn e inkommande medd elanden 

till s ny anslutning sker. 
T vå grader a v för eträdes rätt - il- och blixtmeddelande - kan gå före van

ligt meddelande genom särs kild angive lse i adress menin gen. Fö r nä rvarande är 

datorn så programmerad, att ilmeddel ande bry ter kön av v anli ga meddel anden . 

Blixtmeddelande br yter vanli gt medd el::tnde under sändnin g ell er kön av ilmed

delanden . 
För att man i förstnämnda fa ll et ska ll efter avs lutat inflikat blix tmeddelande 

kunna få samman hang i texten, repeteras automatiskt de sista orden före av

brottet i det vanli ga meddelandet när detta fortsätter och avsl utas. 

Adresseringen mås te ha exakt den utformning som datorn blivit programme

rad för , eljest avv isa r datorn meddelandet. Detta krä ver god trafikdi sc iplin 

men är samtidi gt ett skydd mot att obehöri ga meddelanden matas in p å linj er

na . I det fa ll felakt ig adress anges meddelar datorn detta och kräver lösen. Kan 

lösen ej ges nedkoppl as fö rbindelsen. 

Övrigt 

För att t illgängliga teleförbindelse r ska ll kunna utnyttjas i erforderlig omfatt

ning krävs signalskydd. R edovisade behov av signalskyddsmateriel med accep

tabla prestanda har under senare år endast ku nn at tillgodoses till vissa delar. 

Under tiden ha r dock et t omfattande utveck lingsarbete bedriv its och resultera t 

i beställningar av textskyddsmater iel för såväl operat ivt som taktiskt bruk. Mo

dern och till aktuell sambandsm ateriel anpassad kryptomateriel kommer så lunda 

att tillföras kri gsmakten. 
Med hänsyn till de speciella sekretessregl erna som gäller fö r det ta område, 

~an jag inte här närmare gå in på sys temprin ciper m m. För den mera långs ik

ti ga och genere ll a utvec klin gen inom kryptoområdet kan v issa tendenser skönjas. 
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Av transmissionstekniska skäl kan den egentl iga sambandsmaterielen komma att 

utvecklas på ett sådant sätt att den innehåller komponenter som går att utnytt

ja för textskyddsfunktioner. En ökad materielintegrering är att förvänta. Den 

nu varande organisationen och fördelningen a v ansvar inom signalskyddsområ

det bör successivt anpassas till en sådan utveckling, så att optimerade lösningar 

kan ås tadkommas. 
Genom att även i fortsä ttnin gen följa utvecklingen inom den totala sambands

sektorn torde marinen ha möjligheter att, trots begränsade ekonomiska resurser, 

ligga väl framme inom området. 

WALTERSCHEID 

A/S SCATRA 

Oslo, rel 2/28 90240 

RöRKOPPLINGAR 

SCATRA AB 

Nynäshomn 

tel 0752/10110 

OY SCATRA AB 

Helsingfors, tel 0/17 56 77 

BERTIL ÄHLUND 
Radar för navigering och 
manover 

Inledning 

f \ 

T eleteknikens snabba utveckling under tiden efter and

ra världskriget i förening med ökande operativa och 

taktiska krav p!i radarutrustningarna har medverkat 

till att radarma terielen allt mer specialiserats. 

Den följande framställningen avser att belysa ra

dams utnyttjand e för navigering och manöver mot 

bakgrund av radarns tekniska utveckling och pres

tanda . 

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

Olib1 typer av militära och civila radaranläggningar utnyttjas för spaning, 

målföljning och eldledning samt för navigering och manöver (antikollision ). 

Då det gäller radar för navigering och manöver, som här närmast skall dis

kuteras, är skillnaden mellan militära och civi la tillämpningar i princip inte så 

stora. Medan de kommersiella anläggningar, som först kom ut på marknaden 

efter andra vä rldskr iget, hu vudsakligen var lätt modifierade varianter av mili 

tära spaningsanläggn ingar, användbara även för navigering och manöver (kol

lisionsvarning), finns numera ett stort antal radartyper, vilka alla specialiserats 

för att underlätta fartygs säkra framförande i starkt trafikerade farvatten . 

Framför allt utnyttjas radarn därvid för " målspaning" och "målföljning" samt 

utvärdering a v kollisionsrisker. Man kan säga att radarn främst ger underlag 

för beslut om manö veråtgärder. Dessa typer av anläggningar utnyttjar ofta da

torer ell er andra tekniska hjälpmedel med lagrings-(minnes-)funktioner och 

program för bearbetning av data, automatiskt målval och målföljning, extrapo

lering av farrygsrörelser, visuell presentation av rörelsevektorer o s v. Upp till 

40 ekon kan f n "kontrolleras" i de mest avancerade anläggningarna. 

Andra radarsystem har utvecklats för sjötrafikövervakning från land . Här

vid utnyttjar man främst den möjlighet till stor bildupplösning, som bl a erhålls 

genom mycket stora antennsystem och stora bi'ldindikatorer. I v issa fall utnytt

jas ä ven våglängder under l O mm, vilket bl a vid gynnsam radarmeteoro

logi ger god bildupplösning på korta avstånd. 

Man måste emellertid konstatera att intresset inte synes ha varit lika stort för 
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att utveckla en radarteknik, speciellt inriktad på att lösa kust- och skärgårds
navigeringens typiska problem. I detta avseende gäller alltjämt följande karak
teristisk a v den kommersiella n a vigeringsradarn: 

"Radarn med dess eleganta form för presentation av information i ett PPI, 
är a v betydelse främst som ett hjälp medel i manöver eller med andra ord för 
att undvika kollision, även om den i kustfasen ger värdefulla möjligheter till 
kontroll av positionsbestämningen, framför allt genom att utvisa läget av far
ledsbojar".1 

Den tekniska utvecklingen av radarinstrumenten har medfört att anläggning
arna 1 v1ssa avseenden komplicerats. Samtidigt har man fått förbättrad drift 
säkerhet och förenklat underhåll bl a genom införande a v transistorer och tryck
ta kretsar. Underhållet har förenklats genom att komponenter i anläggningarna 
relanvt lätt kan bytas. Man har därvid kunnat reducera anläggningarnas stor
l~k och vikt. Detta har i sin tur medfört att större indikatorer med tydligare 
bddmformation kunnat införas också på fartygsanläggningar. Denna utveckling 
är givetvis av stort värde för nav igatören. 

Teknisk bakgrund 

Radar avsedd som navigatoriskt hjälpmedel är pulsmodulerad och primärt av
ståndsmätande. Antennsystem för riktad sändning och mottagning av mycket 
korta radiopulser möjliggör uppmätning av avstånd och riktning (bäring) till 
radarreflekterande föremål. 

Avgörande för radarns användbarhet i nav 1gering är den säkerhet och nog
grannhet med vilken föremål kan upptäckas, särskiljas och identifieras samt den 
noggrannhet med vilken avstånd och bäring till identifierade radarmål kan upp
mätas eller uppskattas genom studium av radarbilden . 

Räckvidder 
Radarns maximala räckvidd beror av ett flertal tekniska faktorer, vilka avser 

dels att koncentrera maximal utsänd radioenergi i de utsända pulserna inom 
smala lober, dels att öka mottagarens känslighet. 

Sambandet räckvidd - tekniska data framgår översiktligt av följande upp
ställnmg (radarmeteorologiska förhållanden och målets egenskaper förutsätts 
konstanta) . 

Räckvidden ökar med 
ökad känslighet hos mottagaren 

- ökad pulslängd 

1 Ur "Ship Navigation - The Means and The End" av F. M. Foley (Admiralty Surface 
Weapons Establishmcnr) publicerad i "The Journal of Navigation", juli 1972. 
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- minskad frekvens 
minskade pulsintervall 

- minskad lobbredd 
- minskad rotationshastighet hos antennen 

Den maximala avståndsskalan (mätområdet) för en fartygsburen radaran
läggning för navigering är av storleksordning 40 a 50 M . Aven om det är tek
niskt möjligt att öka räckvidden härutöver, medför detta betydande komphka
tiol1er och negativa effekter för andra önskvärda egenskaper hos radaranlägg-

ningarna. 
Någon anledning att kräva tekniska åtgärder för att förbättra navigerings-

radarns maximala räckvidd synes icke föreligga. Från militär utgångspunkt kan 
en stor räckvidd hos navigeringsradarn tvärtom vara en operativ nackdel. En 
viss begränsning i nuvarande maximala räckvidd kan t o m godtas om härige
nom radarns prestanda i andra avseenden ökas. 

Det minsta avstånd på vilket föremål kan upptäckas i radaranläggning beror 
bl a på pulslängd, sjöreflexer ("nolleko"), störningar från sidolober, antenn
höjd och ve rt ikala lobbredden. Möjliga värden på minsta avstånd för nuvaran
de radaranläggningar är 15 a 25 meter. 

Det synes vara ett krav att radaranläggningar, avsedda som hjälpmedel i skär
gårdsnavigering har tekniska prestanda och anordnas på sådant sätt att de nämn
da värdena på minsta avstånd kan uppnås. För yrattackfartyg kan "börkraven" 
anges till 10 m och "skallkraven" till 20 m. För minfartyg kan motsvarande 

krav sättas till 15 resp 25 m. 

Faktorer som påverkar noggrannh~ten i avståndsmätning 

Noggrannheten i avståndsmätning med radar beror primärt på den noggrann 
het med vilken tiden från utsändning av en puls till mottagning av ekot kan 
uppmätas. Följande felkällor kan nämnas : 

bristande linearietet i radarsvepet i PPI 
bristande noggrannhet i kalibrering m m hos variabla mätmärket (VRM) 
mekaniska fel i avståndsskalan 
avläsningsfel (bl a vid utnyttjande av fasta avståndsringar) 
fartygets förflyttning mellan två på varandra följande antennsvep. 

Den följande diskussionen hänför sig till en vanlig kommersiell radaranlägg
ning. Avstånd mäts i PPI med fasta avståndsringar och /eller rörligt mätmärke, 
som vanligtvis kalibreras med hjälp av de fasta avståndringarna. I det senare 
fallet kan man icke med säkerhet påräkna större mätnoggrannhet än ca 1,5 °/o 
av på PPI inställt mätområde. I skala 3 M kan således mätfelet på grund av 
enbart tekniska orsaker vara ca 0,045 M (Ca 80 a 85 m). I skala 6 M kan mät
felet uppgå till omkring 0,1 M. 

Det måste emellertid i detta sammanhang framhållas att den inbördes över-
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ensstämmelsen vid upprepade mätni ngar mot samma mål (precisionen) teoretisk t 
kan uppvisa bättre mätvärden. 

Det är v idare praktiskt möjligt att genom studium av radarb ilden observera 
(uppskatta) fartyge ts läge mellan två eller fl era mål (ekon) med relat iv t hög 
noggrannh et. 

Ny li gen gjorda erfarenheter från fa ll där en modern standard-n av igeringsra
dar an vänts f-ö r noggrann inmätning, hä rrör sig f rån färjetrafik en till Finland. 
Den absoluta totala noggran nh eten under gå ng är verifierad till 75 meter. 

Mätfelet kan temporärt minskas ge nom kalibrering av rörliga mätmärket mot 
definierat må l p å känt avstånd. Andra fel att räkna med, v ilka kan minskas 
genom övn ing och erfarenhet är de fel som kan uppstå t ill följd av fartygets 
fö rflyttnin g mellan två p å vara ndra följande svep av antennen (operatörsfel 
vid "målföljning") samt andra operatörsfel, bl a svå ri ghet a tt placera mätmär
ker p å rätt sätt i förh ållande t ill utbredda (mer eller mindre svå rd efi ni erade) 
målekon. 

Noggrannheten i avståndsmätnin gen kan förbättras avsevärt om man förbät t
rar "dataa vtagningen" i radarn , (t ex elek troniskt mätmärke med fin /grov mät
ning och di gital avs tånds-encoder). Kostnaden för modifiering och fä ltprov kan 
uppskattas till kr 20-30 000. 

Faktorer som påverkar noggrannheten i sid vinkel-( bärings-)mätning 

Om man med radarn vi ll bedöma koll is ionsri sken genom att fortlöpand e iaktta 
hur riktnin gen frå n eget fartyg till ett mötande fartyg förä nd ras - v ilket ju är 
en beprövad metod även utan hj ä lp av radar - kan det vara anl ed ning att ha 
klart för sig att varje avläsni ng kan vara behäftad med fe l av följande stor
leksordnin g. (Exemplet hänförs till en normal radaranläggning med re lativ bild 
oc h centrerat svepcentrum): 

osäkerhet t ill fö ljd av cent rer ingsfel (svepcent rum ) 
fel i gyrostabiliseringen av radarbi lden 
gyrofel (beroende av t yp av gy roanläggning) 
riktnin gsfel v id rullning 
av läs nin gsfel 

l o 
1-2° 

0,5-2 ° 
0,5 ° 
0,5 ° 

Det kvadrat iska medelfe let kan beräkn as t ill 2° , 5 a 3° . 
Bristande kännedom om dessa felkä llor och felers möjliga storlek ha r lett till 

katastrofer och kan också i framriden leda till fata la misstag. 
Vid m ätnin g av bäring t ex i samband med positionsbestämnin g uppträder 

samma fel. Beroende p å lobbredden får mätmålet v idare en skenbar utbred
ning i sida, som medför svårighet att definiera mätpunkten. Det är därför rim
ligt att räkn a med mätfel p å min st 2°-3 ° även med ett noga centrerat svep. 
Med en större antenn kan lobbredden minskas, va rigenom ekoutbredn ingen i 
bildskärmen blir mindre och radarbilden mer distinkt. För att reducera lobbred
den f rån ca 2° ,5 till 0° ,1 krävs vid 3 cm våglängd en ökn ing av antennstar
leken från ca l meter till över 20 m. D e relativt små förbät tr ingar i bärings-
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mätn tnge n som nås på detta sätt upp väger inte olägenh etern a med stora an
tennsystem p å fartyg. Vid utnyttjande av smala lober måste dessutom i regel 
antennen horisontalstabiliseras, å tminsto ne på små fartyg som har stora rö relser 

även i måt tli g sjö. 
Lobbredden varierar emellertid även med frekvensen (våglängden). En an

tennbredd på 2 meter ger en lobbredd på 0° ,1 om våglängden ä r ca 2,5 mm. 
Radaranl äggnin gar som a rbetar med våglängder p å någ ra få m m har redan ta
gits i bruk och bl a provats inom marin en. Vid dessa korta våglängder m~n s k ar 
dock räckv idden och radarns prestanda p åverkas starkt av de armasfan ska 

förh å ll andena. 
A ven andra problem u ppsrå r med u tn nrjande a v "milli meterrad a r". Icke 

önskvärd a fö remål kan öve rbetonas v id en stor bildupplösnin g (t ex fåg la r och 
våg reflexe r m m). D et bör dock f inn as anlednin g att genom forskning och för
sök v ida reutveckla rada rteknik en p å detta område (d v s våg längder under 

3 cm). 
Sammanfattningsvis kan man göra den bedömningen för den närmaste fram

riden att radarns sidvinkel, refererad t ill fa rt ygets längdriktnin g, kan mätas med 
en noggrannhet p å 0° ,5. D å förutsätts att osäkerhet i centrer ing a v svepcent
rum har elimin erats genom mätning i PPI-röret med EBL (elektron isk bär ings
lin jal , som ä r standardutrustning på flertalet moderna navradartyper) direkt 
refererad till encoder för bärings a v raga re i anten n. Vidare kan " fel" i gyro
stab ili seringen av bilden elimineras, t ex genom att uppmätt sid v inkel relat ivt 
långskeppslinje adderas till aktuell kurs i instrument utanför radarn . I varje 

fall å terstå r fö lj ande fe l: 
strob inställn in gsfel 0° ,5 
rik tnin gsfe l v id rullning 0° ,5 
gy rofel 1-2° 
radarsidv inkelfel 0° ,5 (hypotetiskt enl ovan) 

Det är uppenbart att begränsningen nu li gger i gy rot . (Detta hänför sig t ill 
ett "op erativt" fall med fartyget i rörelse. För ett st illaliggande fartyg anta~ 
gyrofelet vara statiskt < 0°,5). 

Man k an nu gå olika väga r : 
utnyttja en väsentligt bättre gyro referens (kursreferens) än ett konventionell t 

gyro 
basera radarnavigerin gen end ast på avs tåndsmä tnin g 

(minst två samtidiga avs tåndsmätn inga r måste utföras för att ge position). 

Av dessa a ltern ativ är det första att föredraga av följand e skä l: 

färre "operativa" begränsningar efterso m det alltid är lättare att hit ta ett 

bra mätmål än två eller fl era 
t idsfaktorn 
det finns ofta anledning att ha en god gyroplattform ombord fö r såväl kurs
referens som hor isontalreferens (stabilise ra) och för andra ändamål (t ex 

eld lednin g) . 
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Speciella problem 

Det är sannolikt a tt den enda möjliga kompromissen mella n upplösning och 

nog<>ra nnh et å ena si dan och sjöreflexer och regnstömin ga r å den andra li gger 

i enb 3 cm rad ar. M ed ett sådant val har man omedelbart fö rdelen av ti ll gång 

t ill c i vi la navigerin gs radar a v sta nd a rd typ till a ttraktiva p riser. Man bör d ock 

välja en stor antenn . En 3,5 m antenn ger 0° ,6 lobbredd oc h med ger uppskatt

ningsv is el en noggrannh et i in stä llnin g av mä tm ä rke som a ntagits ovan. E n 3,5 

m-antenn j dage ns lä ttv ikt iga kon struktion er bedöm es inte vå ll a några In

stallationsproblem. 
Utan tvekan är " cl atahast igheten" en fak tor av stor betydelse. Marin en har 

v issa an läggn inga r d ä r a ntenn en rotera r med 80 var v per minut. Ba kgrunden 

till detta val ä r d els a tt fö rnyelsehastigheten a v info rmat ion på P P I :et med ger 

läsning av bilden v id st a rk a re omgivn ingsljus än va nligt, dels att d et finn s ett 

flackt optimum i den ackumu lerad e upp täck tssannolik heten v id detta va rvtal 

(vid i öv ri gt lika p arametrar). Dessutom är d atahas tigheten till fördel på snabba 

fartyg . D e två först nämnd a orsak ern a kan emellert id vara relati vt betyd else

lösa i samman hanget. Beträ ffand e den tredje orsaken kan sägas, att om man 

förutsätter en autom at ise rad behand lin g av rada rdata fö r a tt få noggr ann het 

under dy nam iska fö rhå lland en, så förefa ll er en data förnyelse av 20-30 ggr/ mi

nut som ti ll fyllest. D et kan vara fördel akti gt att hå ll a nere antenn vikten och 

antenndi mension er . 
För att man på bäs ta sätt skall kunna utn yttja info rmationen frå n rada rn 

bör positionsberäknin gen således vara a utom at iserad. Inmatningen a v posltlon 

via ra darn kan där vid ske manu ellt , men bör helst ske automati skt. 

Presentation av radarda ta 

D et va nliga - och natur liga - sä ttet för prese ntation av radard ata för navi 

gering och manöve r är en i det nä rm as te p la n, polär bi ld med antenn en i cent

rum (svepcentrum ). Fö r detta utn yttjas det vä lkända ka todstrå lerö ret (PPl ). 

A ven andra form er för presenta t io n a v radar i n format ion fö rekomm er emellerti d 

t ex d å det primä ra intresset ä r a tt mäta avs tå nd (e ller bärin g). 

R ada r ind ikatorn (PPI ) a nordnas antin gen så att fartygets sträv riktning eller 

nordriktning komm er uppå t i b il den ("stäv upp" eller " nord upp"). I det senare 

fa ll et m ås te nordriktningen och därm ed hela bi lden stabi liseras genom auto ma

tisk öve rförin g till indikatorn a v kompassd ata. 
Man ka n p å bildskärm en vidare presentera rö relsern a antingen så att eget 

fa rt yg, d v s svepcentrum, li gger sti ll a i r ad a rbilden meda n den fas ta omgiv

ningen rör sig rela tivt fa rt yget (relat ivt rörelse n) eller så att fart yget - svep

centrum - syns rö ra sig i en på bildskärm en sti lla l iggande " kartbild" (san n 

rörelse) . På samm a sätt kan man i en rela ti v bild utläsa t vå fa rtygs inbörd e~ 

(rel a ti va) rörelser, medan i d en sann a bilden fa rtygens sann a rörelse r presen 

teras. Svep centrum · behöver ej nödv ändigtvis vara i bildskärm ens mitt . Såvä l 

i rela tiv som i sann bildpresentation kan svepcentrum i modern a radaranlägg

n inga r p laceras var som helst i b ildskärmen . 
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I vissa radaranl äggnin gar har man på se naste t id ås tadkommi t en sann bilel 

presentati on med eget fa rtyg i bildcentrum . D etta ka n ske med syntet isk rad a rbil d 

uppbyggd med hj älp av ett elektron iskt minne eller med ö verför in g med 

televisionskamer a av en r elat iv bi ld . 
I det förr a fa ll et blir bilden förstä rkt (v id behov) och fr i frå n stö rnin gar (s jö

ref lexe r m m), varj ämte m a n valfritt kan utesluta icke relevant info rm a tion. 

I d et sena re f a ll et ås tad koms den sanna bildpresenta tionen ge nom en "bild 

panel" so m rör sig på kontrakurs med en rörelsev ektor som motsvara r fartygets 

kurs och fart. Bildpresen tati o n genom telev isionskamera har den förd elen a t t 

bil den ka n anpassas för såväl dagerseende som mörkersee nd e (" posi ti v" ell er 

"negativ" bild). I modern televisionsteknik ka n bild en även presen te ras i fä rg. 

Stora PPI medger använd ande av sto r bild skala. A v utry mmes- oc h viktskäl 

bl ir valet av PPI oftast en kompromi ss mell an kraven på bildpresenta ti on och 

ti ll:;ängligt ut ry mme. E n metod att krin ggå detta problem ä r a tt utn yttja rad a r

bi ld med rela ti v rö relse och ocentrerat svepcentrum eller - v ilket åtminstone 

temporä rt medför samm a effekt - utny ttja en bildprese ntat ion med sann a rö

relser. I det sena re fa llet mås te svepcentrum (beroende p å farte n oc h bildskalan) 

med kanske 5 a 10 m in intervall återföras til l ett utgångsläge som ger stö rsta 

möjligt bi ldfä lt i fä rdriktnin gen. Rad a rbilden mås te efter bild väx lin gen " byggas 

upp" på n ytt, vilket skap ar ett mom ent av osä kerh et, och ö kar k raven på snabb 

an ten n rota non . 
Till fö rdelarna med stor b il dskala hö r att eget fa rtygs rörelser re la ti v t om

givande skärgå rd ste rräng lä tta re kan iak ttagas. Den rela ti va rörelsehas tigheten 

kan emellertid bli så stor at t bil den av la ndkonturer och fas ta för emål blir sud 

di g ä ven v id stadi g styrnin g p å ra k k urs, sä rski lt vid lå ng efterlysn ing p å bild 

skä rmen. D essa nackdelar kan elimineras genom sann bildpresenta t ion, dock en

d ast om eget farty gs kurs och fart ö ve r grund inmatas i anläggnin ge n med stor 

noggrannhet. 
Man ka n vidare utn yttj a bildrör med kort efterl ysn ing fö r att få en d is tink 

tare bild . D etta betyder emellertid att m a n mås te ås tadk omm a en väsentli gt 

snabbare bilduppbyggnad ä n f n, d v s man m åste öka antenn ens rota tions

has tighet och kanske ä ven minska pul sinter vallet. 

Bildupplös nin gen i avstå nd måste vida re fö rbä ttras om man önskar få en 

bä ttre storskalig rada rbild. D etta kan ås tadk omm as genom kortare pulser. Ekots 

radiell a utsträcknin g i bi ld en kan beräknas ti ll minsta punktstorlek (f n ca 0,5 

m m ) plus halv pul slängd en. E n pu lslä ngd på 0,25 mikrosekund er ä r ett norm alt 

vä rde d å man utn y ttjar 3 M -ska lan . D etta ger i denn a skala ett ca 90 m " lå ngt" 

eko av ett punk tm å l (d v s "ekot" har en radi ell utbred nin g i bilden på ca 2 a 
2,5 m m). Minskas pu lslängden t ill 0,05 mikrosekunder b lir motsva ra nd e vä rd en 

ca 55 m (l a 1,5 m m). M ed , 0,05 mikrosekund er och en bildskal a på l M bli r 

ekot ca 4 m m långt i PPI. 
D å den utstrålade energin sta rkt minskar med kortare pulser, m inskas oc kså 

den effektiva räckv idden hos rad ara nläggnin gen . D etta kan d el vis motve rk as 

genom att öka antalet per t id senhet utsänd a pu lser. Som t idigare framh ållits är 

emeller tid kraven p å nav igeringsradar i f råga om räc kv idd inte sto ra. Korta re 
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pulser och/eller minskat pul sintervall ä r därfö r ett medel att förb ättra radarbil 

dens upplösnin g och läsbarhet. 
D et är vidare önskvärt att bildrörets egenskaper förb ättras. D et ä r ett önske

mål att bäringsmarkering och avståndsringar görs " finare" än f n. Kursstabili

sering av bilden (och kursav läs nin gen) måste ske med stor precision (bättre än 

0° ,5). Efterglöden mås te kunna vari eras (minskas) och den y ta som upptas av 

ett punktmål minskas. M an bör vida re eftersträva att t ex med telev isionstek

nik, som tidigare nämnts, få en valfr i " positiv" eller "negativ" bild , som möjli g

gör användning av PPI i olika belysnin g. 
D et ä r möjli gt att elektroniskt på bildskärm en presentera ett antal linjer 

(kursl injer, frimärk en, girmärk en etc) samt sy mboler, v ilka kan pl ace ras på öns

kat sätt i radarbilden. Eget farty g sy ns röra sig i förhålland e till dessa 

linjer m m på samma sätt som i den skärgård sterräng til l vilken de elektroniska 

markerin ga rna är knutna . Under v issa för hå ll anden kan detta underlätta na

vigeringen. Metoden möjliggör också en direkt observation av strömsättning och 

avdrift. Placeras exe mpelvis en fast symbol över ett markerat radareko från ett 

föremål i land , kommer sy mbolen och ekot at t "täcka" varandra endast om 

eget fartygs kurs och fart över grund noga inma tas i radaranläggn ingen. Skiljer 

sig förflyttningen över grund och genom vattnet märkbart från va randra, kom

mer radarekot att successivt vandra ifrån mätmärket i en riktnin g och med en 

hastighet som direk t svarar emot fartygets strömsättning och avdrift. Kurs och 

fart kan korrigeras med ledning h ära v. 
En förutsättning för att man på detta sätt skall kunna utnyttj a synteti ska 

("inter-scan") kurslinjer m m v id navigering och/ell er ut värdera fartygets ström

sättning och avdrift är dock att egen kurs och fart över grund mäts och in

matas i radarn med största möjliga noggrannhet. Fanmätning bör därför - och 

av andra skäl - förbättras genom utnyttjande av bästa möjliga logg.Bästa möj

liga kompassystem (eller TN-system) måste också utnyttjas. Radarn utny ttjad på 

detta sätt kan i princip anses utgöra ett instrument för "automatisk bestick

fä ring" . 
· Tekniken med sann bildpresentation och syntetiska sy mboler kan ytterligare 

utvecklas till användning vid exempelvis minröjnings- och sjömätningsföretag 

och v id navigering i svepta farleder. Härvid kan pricka r eller bojar utnyttjas 

som fasta referenspunkter. En viss risk föreligger dock v id navi gering med ut

nyttjande av sann rörelsepresentation , nämligen att navigatören blir så fixerad 

av " nuläget" i radarbilden och dess symboler a tt uppmärksam heten avleds från 

det väsentliga förutseende som krävs i en säker nav igerin g. 

Radar för navigering till sjöss 

Rada rn s maximala räckvidd är av betydelse för navigering på relativ t stora av

stånd från kusten. Som tidi gare framhållits ä r räckvidden av storleksordnin g 

40 a 50 M (någon gång upp till 60 M). 
I jämförelse med andra radionavi gatoriska hjälpmedel, exempelvis decca na

v igator och radiopej l har radarn således relativt ringa räckvidd. 
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Noggrannhet i lägenhetstämning genom mätnin g av avstånd och bäring i 

radar till ett förem ål (eko) är på stora avs tånd relativ t låg. I normala fa ll kan 

man exempelvis mäta avståndet p å indikatorn på c:a 0,35 M (c :a 650 m) när 

i avståndss kalan 24 M och riktningen p å c:a 2° när (vilket mots varar c :a l 500 

m på 24 M avstånd). Man kan således konstatera att noggrannheten i läges

bestämning med decca navigato r är större p å relativ t stora avstånd från kusten 

än som kan ås tadkommas med radar. Radarns största vä rd e för na vigatören till 

sjöss är att den kan utnyttjas även p å stora avs tånd för identifi er in g av kust

landskapet och enstaka särskilt framträdande punkter på ku sten. 

Som tidigare framh ållits finns knappas t anlednin g att eftersträva ökade räck

v idder ell er förbättrade prestanda i övrigt, om detta måste ås tadkom mas på be

kostnad av andra egenskaper, som gör radarn mer användbar för skä rgå rd sn a

vige nng. 

Radar vid kustnavigering och angöring 

Lägesbestämning med radar får primär betydelse först så nära kusten med dess 

utanförliggande nav igatori ska hinder att noggrannheten normalt blir större 

med radar än med andra n a vigatoriska hj älpmedel. 
Vid nav igering i närheten av kusten på sådant avstånd från land att orts

bestämning med radar kan ske, kan fartygets läge fastställas genom död räk

ning i kombination med sådan ortsbestämn ing. Nogrann beten i denna lägesbe

stämning kan teoretiskt anses vara lika stor som v id nav igering inomskärs. I 

praktiken tillkommer emellertid en rad omständigheter som försv å rar läges

bestämnin gen. Endast undantagsvis har man möjli ghet att genom direkta iaktta

gelser av kustformationen eller rada rbilden erh å lla en v isuell " dynamisk" 

uppfattning om fartygets läge och rörelse r. Ortlinjen till förem ål i land, som kan 

användas för lägesbestämning blir re lat iv t långa, med ökande svårigheter för 

identifieringen. Fartygets rörelse r i sjön för svå ra r ofta direkt observation och 

l ägesbestäm n i ng. 
Detta innebär att med nu varande normala radarprestanda måste man 

komma in på avstånd und er 3 M fr ån indentifi erbara punktmål för att kunn a 

reducera felen i lägesbestämningen med hjälp av radar und er ca O, 1 M (ca 200 

m). (Avståndsfel omkrin g 0,05 M , riktnin gsfel ± 2° eller på 3 M c:a 0,1 M.) 

Först med utnyttj and e av 3 M-ska lan i ett 12 rum s PPI blir bildskalan större än 

1 :50 000. 
Man kan uppstä ll a kravet a tt rada rn skall ha sådan upp lösn ingsfö rm åga och 

prestand a i övrigt att för nav igerin gen väsend iga kust (strand-) konturer och 

enskilda objekt framträder och kan identifieras p å radarb ilden på större avstånd 

från utan för kusten liggande grund än som motsva ras av det sannolika läges

felet med utnyttjande av andra radiona vigatoriska hjälpmedel. D et kan vara 

lämpligt at t defini era kraven så att högst 0,1 M fe l i lägesbestämnin ge n upp · 

träder i skalområdet 6 M (0,05 i skalområdet 3 M), om radarn litnyttjas på 

bästa sätt . Dessa krav till godoses i a llmänhet av mod ern a navige rin gsanl ägg

nm gar. 
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Radar för skärgårdsnavigering 

_Radarnavi gering i s kärg~ rd bör jämföras med "optisk" s kärg~ rdsnavige ring. I 

miltta rled och 1 flertalet a ndra fa rl eder ha r man i allmä nhet - vid tillräckli <> t 

god sikt - möjligheten att na vigera (ma nö vrera) med stöd av ensl injer, sty~
märken, frim ä rken, girmärken och förtonin gar etc . Härtill kommer navi <> atörens 

möjli ghet att visullt följa fa rtygets rörel ser i förh~l l ande till den omgivand e skär

g~ rcl te rrän gen (bedömnin g av avst~nd och läge i förh~llande till la nd och till 

sjömärken m m). Kurs/fart kan s~ l edes normalt fortlöpande korri ge ras med hän

sy n till v isuella observat ioner. Ofta är detta stöd s~ betydande att den enda 

fo rm för " bestickföring" som utförs är uttagning av girp unkter och förutb estäm

nin g a.:' kurs och förflyttningstid i varje kursavsni_tt. Vid höga farter eller elj est 

v td fo rfl yttnm g med täta gtrar och fa rränd ringar ka n manu ell bestick

Eöring ofta vara allt för l ~ n gsamt hj älpmedel för nav igeringen. D etta förh~ llan

de1 kan v ara till nackdel för n a vigeringssä kerheten d ~ n a vigerin gs metoden död 

rä <nm g därmed inte helt utn yttjas. En automatisk död räkn ing (bestickföring) 

bl tr därför- v id höga farter- ett växande kra v. 

Radar är som ovan framh ~ llits ofta ett rela tivt "grovt" instrum ent v id re f!e l

rätt lägesbestämnin g. Radarnavigerin g ger emellert id fördelar, som i fl era ~v
seenclen kan jä mför as med el en optiska navigeringen. A ven om a vst~nd och bä

rin g till definierad e raclarm~ l inte alltid kan mätas med den noggrann het som 

krävs för lägesbestämning, kan na viga tören i radarbilelen " d ynamiskt'' bedöm a 

fartygets l.äge och röre lser i förh~llancle till elen omgivande skärg~rclsterrängen. 

Det a r moJit gt att med relattvt stor sä kerhet v isuellt bedöma även sm~ skillna

der i avst~ nd (t ex fa rty gets läge i fö rh ~ ll ande till omgivande öar m m). En v i

suell jämförelse mellan radarbild och sjökortsbilden kan i allmänhet lätt ske äv en 

om_ bi}dernao ä r i olika skalor (och har olika projektion). R adarnavigeringen i 
skargard _maste ses som en kontmuerltg process och tnte so m en död räknin g i 

kombmatJOn med lägesbestä mnin g. Som stöd och hjälp ~t nav igatören v id den 

na "dynamiska" radarnavigering utn yttjas oftast numera en na v iger in gsski va . 

Sjökortet och radarbilden 

Sjökortet är och kommer att inom översk~d li g framtid att fö rbli det primära hjälp

med let v td kust- och skärg~rds na v i gerin g. Sjökortet ger vanligen mer informa

t~on av bety~else för nav igeringen ä n raclarbilden. Radarbilden m~ste alltid jäm

foras med SJOkortsbdclen. Metoden bygger p~ det fa ktum att männ iska ns öaon 

och hjä rna är de bäs ta instrumenten för en jämförelse mella n radarbild och k;rt

bild sä rskilt om dessa är i oli ka ska la och o li ka orienterade. 

Mental och . v isuell "preparerin g" är n~got som alltid ~ legat na vigarö ren in 

nan han ger stg ll1 t ett mer eller mindre känt farvatten . Detta innebär närmast 

studium av och noteringar i anslutning till avsedd färd väg genom s kära~rcl s

terrängen ell er längs kusten s~ att radarn a viger ingen und erlättas. För radarna

v tgen ngen väsentl ig informa ti on införs i sjökorten, medan oväsentliga detaljer 
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" und ertrycks" p & lä mpligt sät t. A vs ikten ä r inre att hä r ge an v isning om hur 

detta skall g~ till. D et m~ räcka med att framh~lla det arbete som bedri vits av 

marinen i samarbete med sjöfansverket för att anp assa fa rl ederna i militä ra sjö

kort efter radarnavigeringens krav. 
En fr~ga av speciell betydelse är hta man i olika situationer jämför rada r- och 

sjökonsbildem a. 
Nuvarand e radarna vigerin gs metoder bygger s~ lecl es p~ ett enkelt sätt att om

väx lande studera rada rbilden och sjökon et- nav igeringsski va n. Häri ligger också 

svagheten. Blicken - och ibl and äve n kroppen - m~ste ständi gt förflyttas fr~n 

radarn till sjökortet och v ice versa. Detta är en o lägen het som kan växa till 

problem om inte arbetsutrymme, in strumentplacerin g och be l ysningsförh~llanden 

ä r lämpliga och anpass ad e för att tillgodose nav igatörens krav p~ arbetsmiljö . 

Detta problem kan lösas genom utn y ttjande av speciella kombinat ion er av ra

darteknik och optisk teknik eller med tel ev isionsteknik som kan möjliggö ra en 

sy nkroniserad presentation a v radar- och sjökortsbi lderna. Meroderna är emellertid 

relati vt komplicerade och har ännu ej prö vats i fartygs naviger ing (men vä l för 

flygnavigering) . Olägenheter följer av att radarbilden är en centra lperspektivisk 

avbildning av omgivningen (som därtill har försetts med di verse " radarsk uggor " 

m m) medan sjökortet ger en n~got an norlunda projek ti on av samma geografi. 

Olägenheterna kan undvik as om man inte lägger de b~da bilderna "p~ va rand .. 

ra" vi lket är vanli gt i s k ref lex ionsplott. Bättre möjligheter sy ns föreli gga om 

man p å elektronisk väg (sy nteti skt ) i radarbilden avbi ldar ell er utmärker viss för 

navi ge ringen betydelsefu ll information , som hämtas fr~n sjökonsb ilden . Fö rfa

randet krä ver dock en syn kronise ring mellan radarbilden och sjökonsbilclen. 

Forskning och försök bör så ledes inriktas p~ utvec kling av metoder för presen 

tation av väsentli ga sjökortsdata i radarbi lden (ell er radardata i sjökortsbilden). 

Radarfyrar (radarbeacon, racon) 

Fasta radarf yrar kan utnyttj as för följand e ä n dam~ l : 

ök a "r;-ic kviclden" för radar 
förstärka radarekot fr~ n m~ let (sä rskilt vid en bild so m störs a v sjöreflexe r 

m m) 
förbättra identifiering av m~let 
möjliggöra en noggrannare bärings- och avståndsmätn ing t ill målet 

sä rskilja v issa speciella boja r, fyrar och förem~l i land fr å n a ndra fl y tande 

ell er fasta förem~ l. 

Ombordburna radarfyrar kan utn yttj as för följ ande änd amå l: 

- underlätta upptäckt a v sm ~ farty g 
- identifiera fartyg (och meddela v iss information om detta). 

Fasta eller ombordburna radarfyra r kan dessutom utn yttjas fö r att: 

utmärka (tempor;-ira) hind er för sjöfarten 
tillhandah ~ lla information vid tilläggningsman öve r 

övervaka ell er kontrollera f lytande sjömä rk en. 
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Utveck lin gen inom radar- och radiofyrtekniken har medfört att det är möjligt 

at t erh ålla di stinkta och entydiga "svar" från radarfyrar. 

Svarssigna l kan utlösas av en enda ell er en ser ie av radarp ulser från den " frå

gande" radarsta tionen. Svarss ignalen kan även utlösas med andra radiometoder. 

Svarss ignalen kan u tgöras av en enkel sva rspuls, ett " morsekodat" svar eller 

en ann an valfri information. Svarss ignalen kan utformas som f rekvenssvep som 

täcker hela det frekvensband som används a v frågestatio nen ell er sänd as med 

fast frekvens - samma som f råges tationen - eller annan separat f rek v ens. 

Mottagnin g av en svarssignal från radarfyren p å frågesta ti onens frekven s 

medför normalt intet krav på extra utru stn ing v id frågestat ionen. Svaret upp

t räder som en visuell förstärkn ing av ekot från radarfyren och (van li gen) med 

ett eller flera identifi erin gstecken i anslu tnin g till ekot. 

Om dä remot svarss ign alen har annan frekvens än fråges tationen, måste denn a 

förses med sä rskild mottagnin gs utrustnin g ("secon dary radar"). Denna tekni k 

är van li g v id flygtrafikl ed nin g och sy nes bli all t vanli ga re äve n vid fartygs na

v Jgenng. 
Sjöfartsverket ha r hittills lå tit installera radarfyrar fö r 3 cm radar på 25 

platser i landet. Om således utn yttjandet a v rad arfyrar p å många sätt kan för

stä rka och förbätt ra informationen i en radaranl äggnin g, har också fa rh ågor ut

ta lats för ett alltför v idsträckt ell er okontroll erat nyttj ande av rad a rfyrar. Bl a 

kan radarbilden bli a lltför störd och svå rtolkad om sva rsekon och kodade sig

na ltecke n uppträder inom för nav igeringen kän sli g del av bilden eller i alltför 

sto rt anta l. Sam ma p.roblem kan uppstå om ekon av detta slag uppträder från 

ett stort antal fartyg eller bå tar inom samma område. Någon form av reglerin g 

av dessa förh ållanden kan förväntas genom initi at iv frå n IMCO. 

För skärgå rdsnavigatören är främ st möjli gheten att erhåll a entydi ga och kraf

tiga ekon fr ån väl markerade punkter i land eller frå n bojar av sä rskild bety

delse. Sådana punkter kan bl a utnyttjas som referenspunkter p å v ilka man kan 

" hänga upp" de ovan beskri v na sy ntetiska, markstabili serad e index linjerna och 

sy mbo lerna. Aven möjli ghete n att utn yttja radarfyra r för att v isuell t i radar

bilelen presentera enslin jer bör beaktas. 

En metod att utn yttja tri spanelersändare (Tri sponder-beacon) för avstånds- och 

bäringsangivning med radar utveck las f n av D ecca. Metoden kan utn yttjas vid 

precisionsnav igerm g oc h upp ges bl a möjli ggöra bärin gsmät nin g med en nog

grannh et av ± 0°,3. 

s lutsatser 

Medan radarn med kringutrustn:n g nått en hög utvec kling och standard för mi 

li tära ändamål, för manöver och civil "taktik" (antikollisionsfunktionen) sam t 

för traf ikledning, ha r radartekniken avseende typisk skärgå rdsn av igering inte 

ut vecklats p å samma sät t. E tt skäl hä rtill kan va ra att radar, speciellt anpassad 

för kust- och skärghclsnav igering, ha r en a ll tför begränsad marknad för att mo

t iv era större insatser i forskning och ut vecklin g. E tt annat skäl kan vara a tt 

nav igatö ren ännu in te t illräck li gt skarpt defin ierat sina kra v. En slu tsats som 
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man kan dra av den diskuss ion som här förts om rad ar och navigering, är så

ledes att radarmaterielen i flera avseenden k an och bör tekniskt utvecklas för 

att ti llgodose dessa kra v. 
Okad uppmärksam het bö r ägnas åt en vidareutveck lin g av rad a rmateri elen 

med sä rskild inriktning mot 
fö rbättrade prestanda för skärgå rdsna viger ing 

förbättrad bildpresentation med speciell inriktning p å skärgårdsn av igeringens 

problem och jämförelsen mellan sjökort- och radarbild. Utvec klin gen av tek 

niken för " projected map disp lay" bör särskilt följas upp och stud eras 

för bättrad dataavtagnin g och datap resentation. 

De i den na studie framfö rd a synpunktern a på å tgä rder fö r förbä tt ring a v tek

nik och metoder för radarnavigering är teo retiska, men såtill v ida rea li st iska i 

det att de tekniska förutsättnin ga rna f inns för en vidareutveck ling av radarn 

och dess " k rin gutrustni ng". I många fa ll har metoder oc h komponenter prövats 

i andra sammanh ang än fart ygsna vige rin g. 

V.Ä.GEN TILL PEARL HARBOUR 

Und er 1930-talet hade J apan s industri och kri gsma kt - kanske främst örlogs fl otta n -

expand erat krafti gt . D en ökade industriali se ringen i kombination med de n sta rka befo lk

nin gsöknin gen hade emel lert id gjort J a pan sta rkt beroende a v o lja och min era ler. 

R edan d å kr ige t mot Kina inled des i juli 1937 va r o ljebri sten ett mycket sta rk t skäl 

till expan sio nss trävand ena mot fas tl a nd et . 

D en japa nska bri sten på o lja blev success ivt a ll tmer på frestande unde r de därpå föl

jande å ren. För a tt hejd a framryc kningen mot den ind ones iska övä rlden ströp Amerik a 

en stor del av sin export t ill Japan . De a mer ikanska på tryckn in garn a, bl a genom o lje

emba rgo, li kna r i f le ra avsee nd en d et a rabi ska oljeemba rgo t mot J apa n hösten 1974. Det 

kan därför vara på sin pla ts a tt erinra om att det japan ska anfa llet på P ear l H a rbour 

i d ece mber 1941 ha de en a v sina f rämsta grunder i de amerik a nska försöken a tt t vinga 

Japan ti ll ef terg ifter, genom att st rypa d en nödvän di ga o ljet illfö rse ln ti ll de japa nska 

Öarn a. 

H ela detta högintressa nta eko nomi skt-politi ska spel som å ren 1937 till 1941 föreg ick 

den a merik a nska basen s förstö ring f inn s beskri ven i "THE R OA D TO P EA RL HAR

BOUR" av Herbert Fe is (P rinceto n Unive rsity Press, New J ersey) . Författare n a rbetad e 

under dessa å r som ekonomi sk råd givare i State Departement, där ha n fi ck en god bild 

av händ elserna . Men boken ä r inte bara en redovisnin g av händelse rna , den är ocks3. 

en nä rgången och intressant ana lys av hur p olitik er, ekonomer och militärer tä nk te och 

handla de - på ett sä tt som slutade med en ka tastrof . 

Boken utgö r en tankestä llare för dem som ha r a nlednin g att spekul era i händ else rna 

k rin g dage ns situ a tion på o ljema rknaden. 
HAKE 
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