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tillvarata landets internationella rätt till ha ve n och dess andel av kontinentalsockeln,
genom ett politiskt styrt uppträdande vara in st rument för en flexibel kriskontroll,
skydda O stersjöudoppen och angränsande kuster mot angrepp,
försvå ra för motstå ndaren att utn yttja Ostersjön och förbindel sevägarna till
Atlanten,
säkra eget utnyttjande av Nordsjön i samverkan med allierade sjö- och fl ygstridskrafter.
Av uppgifterna skulle, med mindre ändringar och en anpassning till sve nska
förhållanden, de fem första även kunna gälla för vå rt marina försvar. Av särskilt intresse ä r den fjärde, som antyder att sjöstridskraftern a med sin höga
beredskap och stora rörlighet skulle kunna utnyttjas som ett säke rhetspoliti skt
instrument i en krissituation, som ligger under krigsnivån.
Då det gäller avvägningen mellan den väs try ska flottan s uppgifter i Ostersjön och Nordsjön, har under senare år ett ökat tyskt intresse för Nordsjön
kunnat konstateras. O stersjöutloppen, omfat tande såväl Ostersjön, Kattegatt,
Skagerack och Ostra Nordsjön, betraktas som ett strategiskt område . Försvaret
av Ostersjöutloppen tas upp som ett djupförsv ar. Ubåtar, lätta y rattackfartyg
och attackflyg särts in i O srersjön, medan jagare och fregatter san nolikt avses
operera i området mellan Norge och Danmarie Den västtyske amiralen Vorsteher har uttalar att " ubåtar, attackflyg och små övervattensfarty g, är de lämpligaste sjökrigsmedlen för att kunna föra försvarsstriden i Ostersjö n i sjökr igets
tre dimensioner - p å, under och över ytan." Effekten kan ökas genom samve rkan med helikoptrar utrustade med robot.

ni ng. Dessa fördelar a nsågs så betydelsefulla att de måste bli utslagsgivande. Beslu t fattades därför att de kommande yrattackfartygen skulle ha robot som huv ud vapen. Typ 143 ansågs även böra utrustas med långdistanstorpe der som
komplement till robotbestyckning en. Båda typerna skulle få 76 mm allmålskanoner i första ha nd för luftförsvar mot fly g och robotar.
Ett problem som uppstod i samband med robotbestyck ningen av de nya ytattackfarrygen var hur man med dagens hjälpmedel sku lle få kontroll över målen p å de stora stridsavstån d som robotporten medger. Man borde kunna identifiera fiend en på avstånd p å eller strax över robotporren och kunna införskaffa
eldlednings underlag på portegränsen. För detta har fartyget-vape nplattformen
allt för ringa span in gsräckvidd. Ett sätt att lösa problemet är att utrusta fartygen med signalspaningsut ru srning, ett annat att utnyttja helikoptrar som framskjutna spaningskällor och länköverföring av radarbilden. Telehotet kan emellertid verka begrän sande på spani ngsräckvidderna v ilket i sin tur kan minska
skj utavstånden. Hur fr ågan lösts är icke känt.

Robotbåtar ersätter torpedbåtar
De övervattensfarty g som i första hand skall lösa de marina uppgifterna i
Ostersjön, är tio modifierade torpedbåtar av ZOBEL-klass och trettio robotbå rar typ 148 och 143.
ZOBEL-klassens fartyg har utru stats med trådstyrda torpeder typ Seal och
fått modern torped- och artillerield ledning. A ven stridsledningarn a har förbättrats. Fartygen saknar robotar.
De diskussioner och studier som ledde fram till beslut om byggande a v de
trettio robotbåtarna, var in gående och omfattande. Der stod tidigt klart för
marinl edningen att de nya fartygen mås te utrustas med vapen med betydli gt större räck vidd än dagen s torpedbåtar. E n möjligher var att välja ett robotalternariv. Nack delen med torpeden ansågs vara den relati vt långa tid der tar att nå
målet, v ilket ger motstå ndare n tid och möjli ghet a tt vidtaga motåtgä rder exempelvis i form av undanmanöve r. Roboren däremot har med sin kona fly gtid, ej
denna nackdel. Möjligheten att genom undanmanöver manö vrera ut roboten är
begränsad . Roboten h ar med sin höga fart och längre räckvidd äve n en annan
fördel: den tillgodose r· ett v iktigt tak ti skt krav, n ämli gen kravet p å överrask104

TYP 143
Deplacemen t ( ton )
Längd ö a ( meter)
Bredd ö a (meter)
Djupgående (meter)
Maskinstyrka ( PS)
Fa rt ( knop )
Besättning
Bestyckning

380
57 ,4
7,8
2,5
18000
38
40 man
4 startramper
/ör rb MM-38 Exocet
2X 76 mm kanoner
2 torpedtuber
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tilleri - och robote ldledningen är integrerad och av fransk tillverkning (Vega) .
Framdrivningsm ask in eriet utgörs av fyra Mercedes Maybachmotore r om tillsa mmans 14400 PS. A v de tjugo fartyge n har under 1973 sex levererats. Ovriga
tillförs succesivt under 1974 och 1975. Med undantag för robotbeväpninge n är
fartygen utrustningsmässi gr n ågot enklare än tb typ Norrköping.
Der första planeringsarbete t för ett nytt robotfartyg typ 143, började redan
1962 v id Liirssen-Werft. Det egentl iga projekteringsarb etet kom igång 1967.
I början a v detta år sjösattes det första fartyget. Det beräknas komma i tjänst
under 1975. Hu vudd ata framgår a v tabellen ovan. Fartygen har träskro v, enligt
uppgift av följande skäl: hänsyn tillminfaran, de goda förutsättningarn a för reparationer på stridsplatsen, krav p å god boendemiljö. Inte minst det sistnämnda
anses av personalskäl va ra väse ntligt. Huvudbestyckni ngen på typ 143, utgörs
av två dubbla startram per för robot MM-38 (Exocet). Som komplement till robotarna finn s två torpedtuber för trådstyrda torpeder typ Seal med stor räckvidd. Artilleriet består a v två 76 mm OTO/Melara allm ålskanoner. Den största
skillnaden i förhållande till typ 148 är det helt integrerade och automatiserade
strid s- och eldledn in gssystemet typ Agis samt elektroniku tru stningen i övrigt.
Kostnaderna enbart för Agis-systemet beräknas till ca 20 millioner DM. Den
totala kostnaden per fartyg är omkring 70 millioner DM. I dessa kostnader ingår allt inklusive utbildning, reglementerad utrustning, reservdelar, underhåll

TYP 148
Deplacement ( ton )
Längd ö a (meter )
Bredd ö a (meter)
Djupgående (meter )
Maskinstyrka ( PS )
Fart (knop )
Besättning
Bestyckning

265

47,0
7,0
2,0
14400
38
30 man
4 startramper
för rb M M -38 Exocet
J X 76 mm kanon
J X 40 mm kanon

Typ 148 är en utveckling av den franska La Combattante Il. Av serien som
omfattar tju go fartyg, byggs tolv i Frankrike och åtta i Västtyskland (Liirssen).
Fartygen, som har stå lskrov med brygga och inredning i lättmetall, beräknas
kosta ca 43 millioner DM per styck. I priser ingår hela robotsystemer inklusive
robotar, tillsammans omkring 8 millioner DM. Robotarna som skjuts ut fr ån
två fasta startramper i dubbella ve ttage, har nedanståen de data:
5,12 m
Längd
720 kg
Vikt
300 m/s
Fart
< 3 m över vågtopparna
Flyghöjd
150-230 kg
Srridsdel
Programverk + aktiv radarmålsökare
Styrning
2-stegs krutraket
Motor
Arti ll eribestyckningen utgörs av en 76 mm allmå lskanon av typ OTO/Melara
med zonrörsammunit ion och en 40 mm Boforskanon med automatladdning . Ar106

m m.

Bärplansbåtar
Som ersättning för de tio ZOBEL-båtarna (typ 142 ) finns nu en robotbestyckad bärplansbåt (typ 162 ) i planerna . En nationell utveckling har övergivits .
För att spara pengar har Västtyskland beslutat att tillsammans med Italien och
USA deltaga i Natoprojektet Fast Parroi Boat Hydrofoil. (PHM). Något beslut
om anskaffning för Bundesmarinens räkning föreligger ännu inte. Projektet redovisas nedan.

ISRAEL
Uppgifter
Den israeliska flotrans uppgifter bedöms vara att
genom närvaro, hög beredskap och uppträdande till sjöss avhålla arabstarerna från anfall ,
tillvarata landets internationella rätt till haven ,
sky dda Israels kuster såväl i Medel haver som i Suezbukten mor arabiska
raidföretag,
skydda sjöfarten till Israels importhamnar i Medelhavet och Suezbukten,
ge nom offensiv krigföring bestrida egyptiskt-syriskt herravälde till sjöss.
För att lösa dessa uppgifter har Israel i första hand valt små, snabba och
slagkraftiga ytattackenheter, utrustade med robotar samt ubåtar. Redan före den
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omtalade sänkningen av jagaren Eliat 1967, hade Israel fattat beslut att anskaffa robotbestyckade ytattackfa rtyg. Man vä nde sig därvid till Li.irssen-Werft
i Vegesack, som tog fram ett robotfartygsprojekt. Av politiska skäl kunde inte
fartygen byggas i Västtyskland. Istället blev det ett f ranskt varv i Cherbourg
som fick uppdraget. Serien omfattade tolv fartyg. Av dessa levererades fem innan det franska vapenembargot trädde i kraft 1969. Ytterligare två fartyg tog
sig i samband med provturer till Israel. De övriga fem nådde israeliska ham nar
efter en märklig kupp. Tidigt p å morgonen den 25 december 1967 lämnade fartyge n Cherbourg och lyckades efter bunkring till sjöss nå örlogsbasen i Haifa.
E tt år senare var de färdigutrustade. Israel förfo gade därmed över tol v moderna
robotbåtar. En ny och större typ av robotbåtar började projekte ras. Sommaren
1973 färdigstä lldes det första av sex fartyg av s k RESHEF-klass.

Mo torrobotb!!t av Reshef-klassen.

Deplacement (ton)
Längd ö a (meter)
Bredd ö a (mete r)
D jupg!iende (meter)
Fart (knop )
Besättning
Bestyckning

SAAR-klass

RESHEF-klass

230

415

44
7,0
1,8

35
30 man
2 startrampqr
för rb typ
Gab riel
J X 76 mm kanon
alt 2 X 40 mm
kanoner.

58
7,6

2,5
32
50 man
3 startramper fö r
rb typ Gabriel
2 X 76 mm kanoner.
2 X J3 mm ksp.

SAAR-klassens fartyg företer stora likheter med den västtyska robotbåten
typ 148. Aven RESHEF-klassen synes vad srorlek, beväpning m m mycket p åminna om den väs ttyska typ 143 . Robotbestyckningen utgörs dock av GabrielM otorrobotb!it av "Saarklassen" ( 1)

robotar som till sin utformning är enklare och bill igare än Exocet.
Gab rielrobotarna har följand e data:
3,35 m
Längd
400 kg
Vikt
ca 180 m/s
Fa rt
20 m
Flyghöjd
Räckvidd Version 1-20 hm
Version 2-40 hm
180 kg
Stridsdel
R adar och IR-målsökare
Styrning
2-stegs krutrak etmoror
Moror

Framgångar under oktoberkriget

Motorrobotb!it av "Saarklassen" (2)
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Nä r oktoberkriget plötsligt och överraskande bröt ut den 6 okt, förfogade
Israel över tretton insatsberedda robotbåtar. Redan första krigsdagen avgick en
di vision SAAR-båtar fr ån Haifa och anföll samma k väll syriska robotbåtar och
min svepare utanfö r Latakias hamn. I den sjöstrid som följde sänktes tre syriska
robotbåtar och en minsvepare. Under de därpå följande dagarna utkämpades
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en rad sjöstrider mellan israeliska, syriska och egyptiska robotbåtar. Därvid utplånades praktiskt taget samtliga syriska OSA/KOMAR robotbåtar. A ven egyptierna fick vidkännas svåra förluster . De israeliska framgångarna berodde sannolikt p å att de utnyttjade skenmål för "avhakning" i samband med undanmanöver och att man effektivt använde finkalibriga vapen med hög eldhastighet
mot de robotar som inte "avhakades". Några officiella uppgifter om förluster
föreligger inte men med stor sannolikhet utplånade israeliska robotbåtar sju syriska robotbåtar, en torpedbåt och en minsvepare. A v dessa sänktes sex fartyg
med Gabrielrobotar, övriga med arti llerield. Egypten förlorade en robotb åt sänkt
av israeHskt flyg och tre OSA/KOMAR förintade med robotar. Enligt bestämda
uppgifter led de israeliska robotbåtarna inga egna förluster. Framgången var total. På några dagar hade de tretton israeliska robotbåtarna förintat tio fientliga
robotfartyg, en torpedbåt och en minsvepare utan att lida egna förluster!
Sjöstriderna i Medelhavet kommer att gå till historien. Huvuddelen av striderna utkämpades med robotar som på ett helt avgörande sätt fällde utslaget.
Aven artilleriet visade sin betydelse såväl då det gällde att skjuta ned anflygande robotar som att nedkämpa fartyg som gjort slut på eller saknade robotar.
Att torpeder ej kom till användning beror dels på att torpedvärdiga mål saknades, dels p å att flenalet av i sjöstriderna deltagande fartyg ej var utrustade med
torpeder.
Vad berodde de israeliska framgå ngarna på? En styrkejämförelse ger vid
handen att de israeliska robotbåtarna var överlägsna de ryskbyggda OSA/
KOMAR-båtarna såväl vapen- som skeppstekniskt sett. Härtill kommer en hög
utbildningsstandard och ett skickligt taktiskt uppträdande. Särskilt bör uppmärksammas förmågan · att bekämpa och undandra sig de Styxrobotar som avfyrades från de syriska och egyptiska robotbåtarna. Sammanlagt torde ett 50tal Styxrobotar och ett okänt antal Gabrielrobotar ha skjutits ned under sjöstriderna. En bidragande orsak till den katastrofala utgången för den syriska
flottan torde även ha varit att flertalet av robotbåtarna kon tid före krigsutbrottet anlänt från Sovjet och att besättningarna därför ej var förtrogna med
fartygen. Trots detta visar utgången av sjöstr iderna, att ett litet land som Israel
genom att satsa på teknik, god utbildning och framsynt taktik, kan nå förbluffande goda resultat. Att detta skett till förhållandevis begränsade kostnader
förr ingar inte värdet.

FÖRENTA STATERNA
I slutet av 1969 tillsattes inom NATO en studiegrupp som fick till uppgift
att studera hotbilden till sjöss och mot bakgrund av denna, utforma operativa
krav för en robotbestyckad "fast patrol boat". I gru ppen deltog representanter
för elva nationer. På hösten 1970 framlade gruppen sitt förslag. Man rekommenderade, främst på inrådan av Förenta Staterna, som under flera år bedrivit
försök och forskning inom området, en bärplansfarkost på ca 140 ton . Farkosten skulle ha helt nedsänkta bärplan. En ny studiegrupp tillsattes som arbetade
vidare på det föreslagna projektet. 1971 begränsades gruppen till de länder,
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som hade undertecknat en förbinde lse att delta i projektet. P å hösten 1971 meddelade US Navy sin avsikt att skriva kontrakt med Boeing Company i Seattle
om utveckling och konstruktion av två prototyper. Beslutet hade fattats bl a
för att påverka igångsättning av projektet. På våren 1972 deklarerade Italien
och Västtyskland sitt intresse och därmed var detta "NATO's Advanced Warship Projekt", ett faktum. En projektgrupp med representanter från de deltagande länderna tillsattes. Gruppen kom att lyda direkt under US Navy Ships Systems Command. Projektet, som av amerikanarna anses bli vägledande för 80talets ytattackfartyg, har nu avancerat så långt att två prototyper byggs i Seattle. Innan det nya fartygsprojektet närmare beskrivs kan det ha sitt intresse att
granskade taktiska och tekniska värderingar som legat till grund för projektets
framtagande.

Taktisk bakgrund
slagkraft, hög fart och god manö verförmåga har alltid varit väsentliga faktorer i taktiska sammanhang. För att kunna bibehålla manöverförmågan och
den vapenmässiga handlingsfriheten under dåliga väderleksförhållanden har det
tidigare varit vanligt att öka fartygets storlek, eftersom högre fribord och högre
lateralplan ökar den sjögående förmågan. Detta har bl a medfört större reflekterande radarmålarea och ökade risker för minsprängning, vilket begränsat större
enheters utnyttjande speciellt i grunda innanhav typ Ostersjön. Idag ställs följande krav på fartyg som skall uppträda i s k "coastal water operations"
hög beredskap
hög fart
god överlevnadsförmåga
liten storlek
kort reaktionstid (tid från målupptäckt till insats)
kort tid för insatt vapen att nå målet
Eftersom hög fart och liten storlek idag är standardkrav, är det framförallt förmågan till vapeninsats, som kan påverkas på olika sätt. Aven om de
modernaste radarinstallationer och eldledningar på våra mindre fartyg är stabiliserade, påve rkas trots allt utskjutningen a v robotar, torpeder och projektiler
av plattformens rörelser och skakningar. Det är därför alltid ett önskemål att
vapenbäraren skall vara stabil och röra sig mjukt.
Kravet på hög beredskap hos vapenbäraren är speciellt stort i innanhav där
motståndarens anmarschvägar ofta är korta. D e fartyg som skall sättas in måste,
för att hinna i tid, kunna starta och sätta hög fart snarast möjligt. När fartygen
sedan fått kontakt med fienden måste vapeninsatsen kunna ske omedelbart. Därv id är det önskvärt att den tid det tar för det in satta vapnet att nå sitt mål
blir så kort som möjligt.
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Teknisk bakgrund
Innan den inom Nato tillsatta studiegruppen lade fram sitt förslag om bärplansprojektet, hade man ingående studerat så väl mera konventionella skrovlösningar som luftkuddefarkoster. Man hade ett stort grundmateriel till sitt förfogande. Under hela 1960-talet hade omfattande forskning bedrivits. Ett flertal
försöksfartyg, däribland inte mindre än fyra bärplansfarkoster, hade testats. Huvudskälet till att man valde en bärplansfarkost med helt nedsänkta bärplan var
att denna typ av fartyg tveklöst hade de förnämsta sjöegenskaperna.
En annan intressant fråga var framdriv ningssättet. Man provade vridbara
propellrar, superkaviterande propellrar, va ttenstråledrift m m. Med hänsyn till
kavitatationsproblem i samband med höga farter valdes vat tensrråledrift. Beträffande skrovets inverkan på förhå ll andet fart/maskinstyrka fann man att
der krä vdes 1,6-2,5 gånger så stor maskinstyrka av ett konventionellt skro v
än av en bärplansbåt med nedsänkta bärplan, för att nå en fart av 60 knop.
Vad detta innebär i vikthänseende och ekonomi förstår man bäst genom att
konsratera att vid en förflyttning 500 M med 45-50 knop, utgör summan av
maskineri och bränsle för bärplanbåren 20- 25 % av deplacentet medan motsvarande siffra för skrovformade fartyg är 30-40 %.
Intressant är även en jämförelse mellan sjöegenskaperna. I sjöhävning 5 (enligt Beuforts skala) fö rlorar skrovfartyget tre gånger så mycket fart som bärplansfarkosten vi d gång mot sjön. Förhå llandet gäller i Ostersjön. De vertikala
påkänningarna upp går, under samma förutsättningar, hos bärplansfarkosten till
ca O, 1 g medan för skro vfartyget accelerationspåkänn ingarna är ca 2,5-3,5
gånger större. Vad detta betyder för materiel, besättning och utnyttjande av vapen säger sig självt.
Som tidigare nämnts erfordras ej · så stor kraft och så mycket bränsle hos en
bärplansbåt som hos en skrovfarkost, vilket nat urligtvis är viktbesparande. Denna fördel hos bärplansbåten kan utnyttjas för att öka uthålligheten, vapeneffekten ell er ammunitionsmängden, allt efter de takriska önskemålen.
En jämförelse mellan de två typerna av fartyg sk ull e vara ofu llständig om inte
kostnaderna kom med i bilden. Bärplansbåten är dyrare att bygga än skrovfartyget. Skillnaden uppgår till ca 10 %. Eftersom kostnaderna för vapenutrustning och drift är ungefär desamma för båda typerna av fartyg, torde den totala
kostnadsökningen för en bärplansfarkost emellertid vä l motsvaras av det förbättrade stridsvärdet.
Bärplanens reg lering med hänsyn till fart, våghöjd, r ullning, stampning, acceleration m m styrs av ett automatiskt kontrollsystem, som kan jämföras med
autopiloten på ett flygplan . Gasturbinen d ri ver en vattenstrå lepump via en reduktionsväxel. Bränsleförbrukningen är 25 % lägre per hästkraft än dagens gasturbiner. Huvudbestyckningen utgörs av ett kvadruppelställ för sjörobotar typ
Exocet, Oromat eller Harpoon. Lyckade skjutfö rsök med Harpoon, har nyligen
genomförts på försöksfartyget High Point. Harpoon dri vs av en turbojetmotor
som ger roboten en fart av ca 1,2 M. Räckvidden uppges vara 80-100 km. Roboten som är "wave sk imming" är utrustad med aktiv radarmålsökare. Förutom
robot är PHM utrustad med en 76 mm OTO/Melara allmålskanon och två 20
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The Patrol Hydrofoil Missile (PHM)
Deplacement ( ton)
Längd ö a (meter)
Bredd ö a (meter)
Bärplanens spännvidd (meter)
Djupgående m bärplan (meter )
Bryggans höjd m bärplan (meter)
Maskineri
Framdrivningssystem
Högsta kontinuerliga fa>·t (knop)
Räckvidd med 40 knop
i våghöjd 2,4-4 m (dis t. min. M )

218
40,2
8,9

14 ,5
2,8
11,1

En gasturbin
Vattenstråledrift
50
500

mm kanoner. För spaning, målföljning och eldledning finns ett helautomatiskt
kontrollsystem av t yp Signal M 20 som medger mycket snabb insats av befintliga
vapen. Besättningen uppgår till 4 officerare och 16 man. Jämfört med konventionell a torpedbåtar är standarden ombord såväl utrymmes- som kvalitetsmässigt mycket hög. De två under byggnad varan de prototyperna, beräknas kun~a
börja sina provturer nästa sommar. När provturerna avslutats kommer seneproduktionen att igångsättas. Antalet fartyg i serien uppskattas till omkring 30.
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Av intresse att nämna är att italiens ka marinen nyli gen sjösatt en bärplansbåt som till det yttre starkt påminner om den amerikanska PHM . Fartyget som
har helnedsänkta bärplan är emellertid betydligt mindre än sin amerik ansk a
förebild . Bevä pningen utgörs av en 76 mm kanon typ OTO/Melara och ett r obotlave ttage för robot typ Oroma t (räckvidd över 60 km ). Fa rt yget som f n gö r
prov turer och robotförsök, ha r en fart av ca 50 knop .

DANMARK , NORGE, FINLAND
Danmark bygger f n tio torpedbå tar benämnda cb typ 68 . Fartygen som

i hög grad p å minner om vå ra egna Spica, får ett deplacement p å ca 200 ron.
Farten beräknas till 40 knop. Fartygen kommer a tt bestyckas med arti ll eri och
torpeder eller robotar. Det troligaste robotalternat ivet är den amerik ansk a
Harpoon. Torpedbå rarna kommer att ingå i y rattac kförb and med kor vette r som
fl ottilj led are. För detta ändamål nybyggs två fart yg med ett deplacement på ca
1200 ron. Fartygen kommer att utrustas med 75 mm automatkano ner, samt sjöoch lu ftvärnsrobota r. Farten upp ges till ca 35 knop.

KORVET "72"

N or ge förfo gar id ag över 26 morortorpedb åtar och 20 kanonbå tar. Av dessa
är sex morortorpedb åtar och samtliga kanonbå tar utru stade med robotar typ
Pin gvi n . Motortorped bå tarn a har dessutom 53 cm torpeder. De 20 äldre motortorpedbå tarna komm er att ersättas a v tol v robotbå tar a v modifierad typ . F artyge n får så väl robot- som rorpedbestyck n in g.
Finland har sedan någ ra år tillbaka ett mindre robotfartyg utrustat med fyra
Sry x robotar. Fartyget har huvudsakligen utnyttjats för pro v- och övningsverksamhet. Nyligen har tillkännagivit s att den finska flott an bestä ll t fy ra robotbå tar från Sovjetunionen . Båtarna som är på 300 ton kommer att levereras
1974-75 .

SAMMANF ATTNING
I den nu redo v isade granskn in ge n av y rattacku tvecklin ge n i Västtyskland , Is114

rael och Fö renta Staterna, kan vissa klart markerade tendenser ia kttagas. E tt
genomgående drag ä r att sjökriget i s k coascal wa rers anses ha ändrat kara ktär.
Dagens och morgond agens sjöstrider kommer a tt utkämpas p å helt andra stridsavstånd ä n hittills. Artil leriets och torpedens räckvidd er blir därför successivt
all t oti llräck li gare. Det end a vapensystem som kan uppfylla räc kviddskr avet är
robot. Därför utru stas id ag alla moderna örlogsfarty g med ro botar med stor
r äckvidd och förintande vei·kan. Tidsjaktom ti llm äts avgörande betydelse. Man
anser att den moderna sjös trid en är en du ellsitu ation dä r den som träffar först
v inner. Detta ställer stora krav på möjligheten till identifiering. Av stor betyde lse är även att eld lednin gsarbetet och bes lutsfattnin g ombord ske r snabbt och
att den tid det tar för det insatta vap net att nå må let är kort. Tidsfaktorn måste med a ndra ord nedbr in gas. Därför utvec klas integrerad e informations- och
eldledningssy stem so m ger omede lbar sta rrorder till snabbfly gande robotar. H ela
processen fr ån målupptäckt till träff i målet f å r inte ta med än 4-5 min om
stridsa vs tåndet är 50 km. En följd av ridsfakto rn s betydelse är att kravet p!l
öve rraskning ökat. Detta nås ge nom att snabbt och oupptäckt nå stridsplatsen
och därifrå n in sätta robotar, som så sent som möjligt upptäcks av motstå ndaren.
D ärför eftersträ var man att ge dagens och morgondagen s y rattackfart yg hö g
fart, passiva spaningsmede l och Liten radarreflekte rande målarea. Swr omsorg
läggs ned på att öka fart ygens överlevnadsfö rm åga mot robotar. M o t medel som
störsända re, remskastare, IR-facklor m m bli r allt va nli gare. Artilleriet tillmäts
stor betydelse men dess frä msta upp gift i dag blir att skjuta ned robotar och
fl ygplan. Ave n fart ygens manöverförm åga förbätt ras för att öka möjli gheterna
till undanman över. Då det gäll er vape nutrustnin gen har som tidigare konstaterats, roboten börjat övertaga artilleri ets och torpedens upp gifter. Båd a de senare va pensystemen finns emellertid kvar, artilleriet i första hand som ett lu ftförsvarsme del och torpeden som ett kompl ement till robotvapensys temet . Vad
beträffar robotarna gå r ut veck lin ge n mot större räckvidd, L!lg anflygningsba na
och störresistenta m å/sökare. E tt problem då det gäller att utnyttja robotarnas
ökade r äckvidd er är att samtidi gt förbättra spani ngs- och identifieri ngs möjlighete rna i den a lltmer besvärand e telemi ljön .
Nä r det gäller fartygens skrov och fr amdri v nings maskinerier följ er dessa
ännu konventionel la linjer . E n klar sträva n finns emellertid att lyfta upp skrovet ovanför v attenytan för att dä ri genom ök a fart-, man över- och sjödu gli ghetsegenskap erna och ska pa bättre förhålla nden för vap ensystemen. Nya och
mindre utrymmeskrä va nde framdrivning s maski nerier prövas även . NATO:s nya
bä rplan sprojekt, som nu närm ar sig sin fu ll bordan, bygge r på ovan anförda
principer. D et skall bli av stort intresse att ta del av de erfarenheter so m därv id utvinnes.

REFLEXIO NER
Det k an finnas a nl ednin g att avslu tnin gsv is .göra någ ra reflexio ner beträffande vå r egen yta ttack.
Jag tänker då i fö rsta hand på vå ra nya torpedbåtar. Uppfy ller de dagens
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och morgondagens krav? På detta skulle jag vilja svara följande:
Spica T 131 har hög fart, god manöverförmåga och god stridsledningskap acitet. Fartyget har utmärkt artilleri och är utrustad med moderna torpeder med
lång räckvidd. Räckvidden svarar emellertid inte mot de krav som måste ställas
på moderna ytattackfartyg.
Den tid det tar för torpederna att nå målet är för lång och vilket medför stora risker för torpedbåtarna, samtidigt som
målet har möjlighet att göra undanmanöver. Att våra moderna torpedbåtar inte
är robotbestyckade beror p å att inget robotalternativ fanns att tillgå när fartygen en gång beslutades. Att torped blev hu vudvapnet var därför naturligt, i
synnerhet som vi i och med tillkomsten av torped 61 fått fram en internationellt
sett mycket kvalificerad torped. Idag, sex år senare, är bilden emellertid en annan. Vi måste nu konstatera att vi konnnit efter i utvecklingen. Torpeden ha r
ej längre den räckvidd och fart som erfordras . Detta påstående bestyrks av våra
SUR-studier, av krigserfarenheterna och av våra egna taktiska övningar.
Det är nu verkligen på tiden att marinens robotutveckling tas upp till allvarlig och seriös behandling. Vi måste snarast ta igen vad vi förlorat och är på
väg att förlora. Därför måste vi snarast inom landet eller utomlands ut veckla
eller anskaffa robotar som ett komplement till våra torpeder. Med en blandad
robot- och torpedbestyckning och lämpliga flottiljledare skulle stridseffekten hos
våra ytanackförband väse ntligt öka. A ven om kostnaderna kan synas stora måste vi ta detta steg. Det måste vara fel att ej utru sta kvalificerade och internationellt erkända fartyg med det vapensystem som idag leder den marina utvecklingen världen över. Erfarenheterna från sjörobotstriderna i Medelhavet, Indiska
Oceanen och Kinesiska sjön talar sitt tydliga språk. Sverige och Danmark är
idag de enda länder i Ostersjön (Finland inbegripet) som ej utrustat sina ytattackfartyg med robotar. Och Danmark är på väg. Talet om att v i ej skulle ha
råd att anskaffa robotar kan ej vara riktigt. Med den räckvidd, flexibilitet och
slagkraft som vapensystemen hos robotfartygen har, kan man istället fråga sig
om vi verkligen har råd att undvara dem.

ERNST NYMANS
HERREKIPERING
Etablerad 1890
Telefon 102 98
Ronnebygatan 39 KARLSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter
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C-G HAMMARSKJOLD

Några intryck av aktuella
planeringsproblem mom
US Navy

Inträdesanförande avhållet vid Sällskapets sammanträde den 12 december 1973 .

Inledning
Under sistlidna läsår hade jag förmånen att få genomgå Naval Command
College, en linje för utländska officerare v id US Naval War College i Newport,
Rhode Island. Det är min avsikt att här försöka ge några glimtar av de problem som nu äx aktueila inom Förenta Staternas flotta, och hur de framställdes
i undervisn ingen vid skolan. Mina intryck av den pågående utvecklingen har naturligtvis även i hög grad präglats av diskussioner man och man emellan med
jämnåriga amerikanska kollegor.
Det jag säger står naturligtvis helt och hållet för min egen räkning.

Utvecklingen i stort i USA
USA:s politiska utveckling präglas nu av omställningen från krig till fred, en
omställning från krigsekonomi till fredsekonomi, där försvarsutgifterna inte längre dominerar den federala budgeten, en omställning från konfrontation och
kapprustning till förhandling och rustningsbegränsning.
Dessa linjer bildade en ram för arbetet vid NWC. I fråga om USA :s h ållning
i säkerhetspolitiken kunde man urskilja två huvudrikmingar. Dels va r det många
som hävdade att USA har ett särskilt ansvar för den "fria världens" säkerhet
och av moraliska skäl inte kan svika sina åtaganden. Dels fanns en annan stor
grupp som ansåg att USA genom att teckna försvarsavtal med 42 länder hade
gjort åtagand en som man nu saknar möjlighet att infria. Denna senare grupp
stödde president Nixans politik, att USA bör tona ner sina direkta engagemang
men bibehålla tillräckliga resurser för förhandlingar från en styrkeposition.
Inom militära kretsar har erfarenheterna från Vietnam skapat en ganska allmän motvilja mot att tänka sig en ny stor kampanj p å Asiens fastland. Denna
inställning leder lätt över till att man livligt diskuterar huruvida ett konventionellt storkrig i Europa är tänkbart eller genomförbart. I denna fråga går åsikterna starkt isär, men man förefaller ganska enig om betydelsen av att bibehålla
de amerikanska styrkorna i Europa och inom NATO.
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Ekonomi
Efter avvecklingen i _Yietnam har försvarsbudgeten utsatts fö r en hård press
(v1lket man tydligen mte är van vid ). Försva rsanslagen är inte längre den dominerande posten i d en federala budgeten, och försvarsutgifternas and el av nationalprodukten är lä gre än den varit sedan före koreakriget.
P å Mc Namara's tid (nä_r programbudgetsys temet introducerades) utgick planen agsprocessen fr ån upp g1fterna och man räknade sig fram till resursbehoven .
N umera kommer eko nomiska planeringsramar - liksom hos oss - in i det in ledande varvet.
Försvarsbu d geten är nu ca 80 miljarder dollar, och man förutsåg att det av
politiskt-psykologiska skäl kommer att bl i svårt att bryta igenom taket
l 00 000 000 000.
Inom denna ram skall man inrymma dels stigande p ersonalkostnad er, dels ett
uppdämt behov av materielanskaffning. Under vietnamkr iget har nämligen en
så stor d~l av m.:;,terielpen garna gå:r åt för att täcka förbrukning och förluster,
att man 1 v1ss man tvmgats uppskju ta en del ty ngre nya nskaffningsprojek t.

Här kan inskjutas två iakttagelser.
För det första råder det i USA aldrig n ågon tvekan om vem huv udmotståndaren är. Försvarsdebatten förs helt öppet i form av styrkejämförelser mot Sovjetun ionen. När man beskri ver sina st yrkemål t alar man om d en tidigare inringningsstrategin s kr av på "överlä gsenhet" och den nu varande fö rhandlingssrr ategins krav p å " tillräcklighet". Man slipper alltså d e abstraktioner v i måste
tillgripa när v i v ill gå ut i d ebatt om vå r vä rnkraft, försva rseffekt etc.
För det andra är det ä n så länge bara Sov jets ubåtar som betrakras som ett
all varligt i1ot mot USA :s och dess alli erades rörelsefrihet till sjö ss . De amerikanska marinflygarna förefall er helt för v issade om sin förmåga att kunna slå ut r yssarnas öve rvattenfartyg och fl yg i den mån dessa skulle uppträda ute p å oceanerna . Denna tillförsikt har sty rkts av erfarenhetern a från Vietnam där man
tydligen mycket effektivt kommit till rätta med nordsidans lv- robotar.
Eftersom herraväldet i luften ä r en hörnpelare i USA :s marina oper ationsdoktrin säger det sig själ vr att man h ar sto r uppmärksamhet riktad på och (inte
utan en v iss oro) följ er ryssarnas begynnande han garfanygs byggnad.

Råvaruförsörjning

Utvecklingen inom US Navy, personalfrågor

I .. L!SA har man_ redan _länge k änt a v brist p å olja. USA är inte längre självförsorpnde, och d1stnbut10nsapparaten h ar inte hunnit byggas ut i takt med d en
stigande efterfr ågan.
P å vi ~1tern.. råkar an ut för at\ det inte finns eldnin gsolja eller att sp änn in gen
faller pa elnatet. Pa sommaren masre bdtunsten räkn8. med att bes instationerna
kanske ransonerar eller i värs ta fall har sålt slu t.
Den.. amerikanska allmä nheten har all tså handgripligen få tt klart för sig att
USA ar o beroen de av ullförsel uufrån för att klara sin försörjning. US N a vy
dnver harr tesen att denna nllförsel är sårbar och därför måste kunna skyddas.
...Detta förhållande kommer igen i det operativa resonema nge t. Tidigare gällde
SJofartssky ddsupppften endast tryggandet av transporter från USA till kri<>sskådeplatser p å andra sidan oceanerna. N u ställs man dess utom inför upp gif;e n
a tt kunna trygga råvaruimponen till USA .

Den nu varande marinchefen i USA, amiral Z umwalt, ä r en mycket dynamisk
personlighet, och han dri ver sina reformplaner med stor kraft. När han tillträdde sin befattning, angav han två områden som han a nsåg mås te prioriteras. Det
ena var personalproblemen i samband med över gången till en yrkeskrigsmakt
(All Volunrear Force, A VF), det andra var behovet av en föryng rin g av fartygsbeståndet.

;n

US Navy's uppgifter
Skyddet a~ sjöväga rn a ("Sea Control") är en av den amer ika nska flot tans fyra
huv udupp gifter. D e andra tre är " Strategic Deterrent" (dvs de robotbestyckade
atomub åtarnas beredskap) , " Projection" Canfa ll sföretag fr ån sjön mot land med
marktrupp eller fl yg) samt " Presence" (utny ttjande av örlogsfartyg för politiska
ändamål).
Under de senaste d ecennierna har intresset fr ämst vari t knutet t ill de två fö rstnämnda upp gifterna, dvs till polarisubåtarna, hangarfartygsflyge t och amfibiest yrkorna. Som en direkt konsekvens av det växande ryska ubåtshotet mot amenkanernas rörelsefrihe_t till sjöss sker nu en omor ientering så att prioriteten i
alltmer markerad grad läggs på " Sea Control" .
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USA har a ldri g haft a llm än vä rnplikt i vår mening, utan man har skriv it ut
den andel av å ldersklassen som behöv ts för att fy ll a d et dagsaktuella personalbehovet.
Under 1968 nådd es en sis ta topp med ungefär 300 000 utskrivna, v ilket motsvarar ca 30 °/o av å ld ersklassens kri gstjänstdugliga (och kan jämföras med det
nu gä llande, fre dstida rekryteringsbehovet av ca 350 000 fri villiga per år) . Utskrivningen har nu helt upphört.
Fö r flott ans del har utskri v ningen endast tillskjutit en mindre del av personalbehove t. Däremot är man p å det klara med att den varit en rekry teringsfrämjand e kraft. Mån ga rekryter ha r tagit anställning i flott an för att undgå en
ho tande inkallelse till arme n. Resultatet blev god rekryterin g men otillräcklig
kvarstannandefrekvens efter första ko ntra ktstidens utgång.
Inför övergången till A VF hade ma n inte bara problemet att med positiva
in citament kunna tillgodose beho ve t av personal av tillräcklig kvalitet. Man var
dess utom bekymrad över att man inte längre vid behov kunde falla tillbaka på
det civila samhällets tillgå ngar av k valificerad arbetskraft - och det gäller
inte bara sådana d yrbara specialister som exempelvis läkare.
M å nga amerikanska ko ll egor fö rutspåd d e även att man skulle komma att

11 9

sakna den v italise rade kontakt med det civila samhället so m genoms trömnm gen
av utskri v na inneburit.
Åtgärderna för a tt komm a till rätta med personal problemen ka n sa mmanfatras i tre punkter:
en effekti viserad rekryterin gsve rksam het i före nin g med stränga antagnin gsnorm er,
kraftigt förbättr ade anställningsförmåner ,
en moderni serad och li berali serad personalh a ntering.
Inom det sistn ämnd a området ha r amiral Zumwalt med flott an gått i bräschen bland försvarsgrenarn a. De åtgä rder som genomförts kansk e in te alltid ter
sig som revoluti onera nde för oss, men de kom tv ivels utan myc ken diskuss ion
ås tad i USA .
Som exempel på a ktuell a förändrin ga r kan nämnas att de strikta mil itära
formerna mju kats upp, håret få r vara några sexton dels tum längre, information sutby tet i kommenderingsfrågo r ha r förbättrats, sto r vikt fästs vid omso rgen om
de anställdas anh öriga, sjökommend er in garnas längd ha r begrän sats, bl å krageuniform en har avs kaffats, stor uppmärk samh et äg nas de etn iska minoriteternas
probl em o s v .
Den målmed ve tn a satsnin gen på att sätta miinniskan i centrum har redan giv it tydli ga resultat i form a v en sjunkande avgångsfrekven s.

Materielutveckling
Som nyss nämn ts, anses en föryn gring av fa rtygsbes tåndet såso m mycket
angeläget. Samtidi gt blir det budgetutrymm e som står ti ll förfogande för n ybyggnadsverksamh et alltm er beg ränsat.
För a tt frigöra nödvändi ga resurser har man tv ingars sänka driftk ostnadern a
genom art reducera landorganisation en och genom att a v rusta och utrangera
ett stort antal fartyg. Antalet fartyg i aktiv tjänst ha r p å ett få tal år min skats
med ett par hundra, ti ll nu un gefär 600.
I det a ktu ella nybygg nadsprog ramm et k an man p eka p å n åg ra centrala
punkter:
att bibehålla h angarfart ygsflottan s numerär v id befintli ga 12,
att bibehålla roboturbå tarnas relat iva avsk räck nin gseffekt mom ramen fö r
SALT,
att slutföra förnyelsen av amfibietonn age t,
att förstärka eskortresurse rn a oc h härv id satsa mer p å kva ntitet på bekostn ad av kvaliteten, sa mt
att fortsä tta att med kraft driva fo rskning och ut vec kl ing.

jarder dollar per styck (en miljard för hangarfa rtyget, en för flygplanen och
en för esko rtfartygen) och det är mycke t pengar äve n i USA. Frågan är kritisk
om USA skall kunna bibeh åll a det lufth erravälde till sjöss som dess planläggning
förutsätt er. Man har sökt a tt delv is kompensera begrän snin g i antalet h angarfartyg ge nom att öka fl ex ibiliteten i deras anvä ndbarhet ge nom att möjliggö ra
snabba förändrin ga r i den embarkerade fl ygs t yrka ns samm ansättnin g.
Beträffande robot11båtarna har fråga n va rit om man skall ombestycka befintli ga båtar med en bättre robot eller om man ska ll börja bygga hel t nya båtar
och success iv t slopa de fö rsta polar isubåtarna. E n ersättningsbyggnad blir visserligen mer kostsam, men a nses mot iverad för att bibehåll a USA :s fö rsprång
inom det ubåtstekniska området. M an v ill gardera sig mot ri sken av ett tekniskt
genombrott fr ån ryssa rnas sid a.
O ver hu vud taget är bibehållandet av en viss styrkerelation gentemot ryssarna bara ett av flera planeringsmåL Sålunda väger man in kravet att genom dubbleringar (t ex de tre strategiska vape nsys temen) ko mpensera sig för osäkerheter
beträffande den tekniska utvec klin gen. Dessutom beaktar man att v apensystem
redan p å ett tidigt utbyggnadsstadium kan tjän a som förhandlin gsp a nter.
Bland eskortfartygen (dvs kryssare, jagare, fregatter etc) kan man klart urskilja en intressant ny ut vec klingslinje. Aktuella projekt ger uttryck för en sträva n att öka antalet enheter genom att bygga mindre och rustikare typer än hittills. En sådan är det s k Sea Contro l Shi p (SCS) som har omisskännliga drag a v eskortfartygen från VK II. Man tänker sig ett fartyg p å ungefär 20 000 ton och
med ett tjugotal fl yg plan (hkp och STOL!VTOL) . En annan typ som nu projekteras ä r den s k Patt·ol Fri gate (P F), ett esko rtfart yg på ca l 000 ton, dvs
väsentligt mindre än de ty per som byggts på senare år.
Båda dessa proj ekt är resultat a v omfattande system analys, och tydligen har
man endast begrän sat stöd i sen are års praktiska erfarenheter för att göra denna omavvägn in g mell an k valitet och kva ntitet. SCS och PF kan alltså ses som
intressanta exempel p å den förmåga till nytänkande som ryms inom moderna
planerin gsmetoder.

Avslutning
US Navy står mitt uppe i en genomgr ipande nydaningsprocess. D et ä r fa sc ineran de att p å nära håll se med vi lken entusiasm och eff ekti vi tet man griper sig
an probl emen. Samtidigt är det stimulerande att kunna konstatera att vå ra svenska problem, och vå ra lösnin ga r, ofta ha r sina direkta motsvarigheter i USA,
om än i en helt annan skala.

Flottans fo lk t vivlar inte p å nöd vä ndi gheten av att äve n i fra mtiden ha min st
12 tunga hangarfartyg, v ilk et skulle betyda att man måste bestä ll a ett vananna t
å r. Kongr essen är do"ck tveksa m, eftersom a nskaffnin gs kostnadern a är t re mil 120
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ELSA NORDSTROM

Vad gör en arkivarie?

Inträdesanförande avhållet vid Sällskapets sammanträde den 4 ap ril 1914 .
Vad gör en arkivarie? Den fråga n få r man ibland höra och man kan svara:
E n arkiva ri e syss lar med arkiv handlin gar. D essa skiljer sig frå n tr yc kta böcker,
v dka hor hemma 1 b1bltoteken, och äldre förem å l, som sa ml as i mu seern a. Ark iv handlinga rna ä r ti ll stö rsta delen skri vna eller ritad e - på papper ell er annat ma ten a t - men också film , ljudband, information lagrad p å moderna databärare m m hör till begreppet. Trycksake r kan förekomma i und antagsfall , mest
som bilagor ull handlin ga rn a. " Arkivhandlingar" i offentlig förva ltnin g står nära begreppet a llm ä nn a h andlingar oc h innefatta r vad som kallas tj ä nstehand lmgar, men arkivar ierna tar gärn a emot även privata handlingar - enskilda
person ers arkiv, släk tar ki v och även företags och samm ans lutnin gars ha ndlin gar
- om de bedöms va ra av allmänt intresse.
. Ark ivar ierna p å K rigsarkive t sysslar all tså framför allt med de tjä nstehandlm gar, som samlar sig hos försva rets m ynd igh eter och olik a organ ell er som har
samlat sig hos dessa und er tid erna lopp - i stort sett fr o m 1600-ta let. Vi har
för närva rande att göra med ca 250 existerande myndigheter och v i förvarar
hos oss ha ndlingar, som härrör från ·mer än ett tu sental äldre, eller a lltj ämt verksamma sådana. Så snart en myndighet upphör - det må va ra "enom indra" nin <>
eller omorgani sati on av annat slag - å ligger det Kr igsarkive t" att ta emo~ des~
arkiv. Därtill kommer enskilda arkiv oc h samlin gar av anna t slag. Vi har inom
våra loka ler f n o mkr 3 hyllmil l1andlingar och omkr 200 .000 ritningar och
kanor.
Vad gö r vi då med våra a rki vhandlin gar? Arkivinstitu tione rna har i stort sett
två upp gifter. D en ena är att förvara och vårda handlin ga rna, den andra ä r att
hålla dem tillgängliga för studi er och så myck et som möjli gt underlätta för den ,
som så önskar, att å tervinn a den in fo rmation, som f inns lag rad i dem. När det
gäller studier i handl ingarna ä r det två områ den, som ska ll tillgodoses : för det
första utredningar i tjänste n, t ex pensionsärenden och medicinska utrednin ga r,
och för det andra den historiska forskningen , både den vete nskapli ga - i våra
dar framför allt inriktade på samhäll shi storien, där Kr igsa rkivets material har
mycket att ge, förmod li gen änn u bara delvis upptäck t av forskarna - och den
mera a matör- eller hobbyinriktade forskningen, t ex släkt- och hembygdsforskmn g.
Hur gör vi då för att kom ma underfund med i vilka handlingar man bör
söka för att få svar p å en bes tämd fråga? I första hand mås te vi lära oss hur
den stadi ga organi satronen fungerade i äldre tid , sä rskil t in om den mili tära sek122

rorn. Oc h till äldre tid kan man ibland få räkna 1950- och 1960-talen . När vi
så vet i v ilken myndighets efterlämnade papper det kan löna sig att leta, gäller
det för oss att utn yttja de sökväga r myndigb eten själv hade p å sin tid, d v s de
register o s v, som myndig heten själv upprättade. I stort sett är vi hä nvisade
till detta. Vi gör v isserligen också n ya sökregister i efte rhand, men v i hinner
inte ar beta med sådant så mycket som vi skull e önska. Man hoppas att den moderna datatek nik en här skall öppna nya möjli gheter, men det är nog framför
allt något att tänka på för framtide n, i den må n man redan vid handlin ga rn as
tillkomst kan skapa medel för att sena re åte rvi nna inform ationen. Att retroaktivt darabehand la de enorma arkiv masso rna fr ån äldre rid annat än på begränsade om råden förefaller oss i dagens läge vara en oöverstigli g upp gift, även om
man har börjat med en del rätt omfattande projekt, t ex på det demografiska
området, både i Sverige och utomlands.
Det säger sig själv t att för att ark ivar ier och annan arkivpersona l och
forskare överhu v ud taget ska ll få något grepp om de stora mängder av handlin ga r som bevaras i arkiven, måste de vara ordnade enligt ett en hetli gt och någotsånä r en kelt system, och vi mås te fö resk riva vå ra myndigheter att redan från
början ord na sin a handlin gar enligt dessa regler. Det gä ller inre v ilket diarieeller klassifikationssystem myndigheten v ill använda fö r arkivläggning av de
enskild a papperen , utan i stä llet ett system för uppställnin g och märkn ing av de
o! ika ar ki vvoly merna - pärmar, ark i v kartonger eller vad det nu kan vara och upprättande av en öve rsiktsför teck ning, ert slags katalog, över dessa volymer. Det system för ordnande och fö rordn ande av a rki v, som K rigsarki ve t
tillämpar, ä r i stort sett gemensamt för hela den sve nska offen tliga förvaltningen
- en k lar fö rd el både för fo rskare och arkivarier. Det är knappast helt id ealiskt, det är en v idareutv eck lin g av r egler som infördes år 1903 och måste nog
tyvärr sägas bära en viss prägel av denna höga ålder. Det har emell ertid hittills
inre gå tt att finna ge hör för något radikalt nytt på detta område. Der kan också
nämnas, att äve n det svenska närin gslivet p å se nare å r mer och mer har börjat
a nvä nda ungefär samma system.
D et o rdn ande och förtecknande av arki ven so m vi begär av myndighetern a
ä r, i teorien, inre svårt för dem att ås tadkomma. Det k r ä ve r naturligtvis ett vä l
skött kontorsarbete, men där brister det i a llmänhet inte så mycke t. Men det
finns en annan stötes ten . Arbetet med att sa mm anföra lösa handlin gar till volymer, märka volyme rn a och anteck na dem i a rkivfö rtecknin gen måste göras
redan av den personal, som har hand om ha ndlin garn a på kontorssradiet. Och
dessa i och för sig knappast svåra eller särskilt tidskrävande hand grepp behövs
inte, ge r ingen omede lbar utd elning för myndigherens eget dagliga a rbete. Helt
naturli gt blir de ofta nog inte gjorda. Det är orealistiskt att vänta sig n ågo t
a nnat. Och om a rbetet in te blir gjort, uran handlinga rn a endast stu vas und an
som de är i något utr ymm e, då blir uppgiften att ra hand om dem snart av en
kvalificerad svår ighetsgrad. Det kan ske går några å r, personalen förflyttas, organisationen förändras. Sedan mås te ofta en arkivarie tillkallas för att handlin garna överhuvudtaget skall kunna identifieras.
Syste met för ark ivo rdnin gsa rbetet hos myndi gherern a funge rade tillfreds-
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ställande ännu på 1930-talet. Dels var arkivproblemen då mindre, därför att det
överhuvudtaget inte producerades så mycket handlingar, dels hade staten då
råd att låta binda det mesta av de handlingar, som skulle bevaras för framtiden. När personalen ordnade handlingarna för inbindning och angav vilken
rubrik, som skulle tryckas på ryggen, gjorde man därmed också huvudparten av
arkivarbetet. På den tiden kunde arkivarierna i allmänhet sitta i arkivinstitutionerna och ta emot färdigordnade arkiv. Numera är det inte längre så. Nu får
vi i mycket större utsträckning ge oss ut "på fältet" och lämna råd och anvisningar för omhändertagande av arkiven där.
När man kommer till en myndighet och ser att man står inför ett stort retroaktivt arkivordningsarbete, skulle man många gånger gärna vilja säga: Skicka
över alltihop till oss, så tar vi hand om der. Ur ekonomisk synpunkt vore detta
säkerligen det riktigaste. I några fall har också stora myndigheter som FMV
och FortF inrättat särskilda arkivarietjänster, som besatts med yrkesutbildade
personer, vilket naturligtvis också är en god utväg. I varje fall borde den personal, som tjänstgör hos myndigheterna och som inte har någon utbildning för
det svåra retroaktiva arkivarbetet, inte i onödan betungas med der. Men Krigsarkivets personella resurser räcker inte till för att avlasta myndigheterna allt
sådant arbete. Det måste till största delen ske i myndighetens egen regi, och vi
får inskränka oss till att hjälpa till i den mån vi hinner.
Det är inte bara arkivordningsarbetet som har tvingat våra dagars arkivarier
ut till myndigheterna, det är också och kanske framför allt frågan om vad som
skall bli kvar i arkiven - gallringsproblematiken. Den starka tillväxten av arkiven gör det nödvändigt att i större utsträckning än tidigare skapa bestämmelser om utgallring och se till att de verkställs.
Det anses inte att man kan lämna åt de enskilda tjänstemännen eller ens åt
myndigheterna själva att bestämma vilka handlingar som skall utgallras. Beslutanderätten ligger hos Riksarkivet, och när det gäller försvaret skall Krigsarkivet avge förslag till gallringsbestämmelser till denna institution.
I äldre tid gjordes stora utgallringar ur arkiven, som forskarna numera beklagar. Det är bl a därför som arkivarierna känner det som sin uppgift att rädda det arkivmaterial från vår egen tid, som bedöms kunna vara av värde för
framtida forskning. Det säger sig nästan självt att det hör till våra allra svåraste
uppgifter att förutse vad som kan bli intressant i framtiden. När vi utarbetar
gallringsförslag, får vi väga den synpunkten mot kravet att arkiven skall minskas till sin omfattning så mycket som möjligt. Dessutom måste gallringsreglerna
vara sådana, att gallringen inte blir för arbetsam och kostnadskrävande att verkställa. S k plockgallring i efterhand av enstaka handlingar är t ex alltför orationell. I stället bör man ordna det så, att gallringsbara handlingar redan vid arkivläggningen placeras för sig i särskilda pärmar. Vår tids arkivarie kan därför med sina regler komma att påverka själva kontorsarbetet på ett sätt som var
en äldre tids arkivväsen helt främmande.
. När ma.n ställs inför stora oordnade arkivmassor, får man ibland frågan om
mte ftlmnmg vore en utväg att ta hand om dem . Film är många gånger ett utmärkt hjälpmedel i arkiven, men filmen kan inte fullständigt ersätta original124

handlingarna, och filmning är tyvärr inte något alternativ till ordnande och ra:
tionell utgallring. Att ha oidentifierade och oordnade handlingar på film är inte
mycket bättre än att ha originalen på hyllorna i ett arkivmagasin, när man skall
ge besked om innehållet.
Hur skall man lämpligen råda bot på de förhållanden, som inte är tillfredsställande, hur skail man förhindra att stora arbetsbalanser uppkommer i arkiven? I någon mån lider vi nog ännu av att arkivväsendet inte stod rustat att
möta den nästan explosion sartade tillväxten på 1940- och 1950-talen. I dag är
läget dock något ljusare för Krigsarkivets del. Tack vare att vi de senaste 15
åren har intensifierat vår utåtriktade verksamhet med inspektion er och rådgivning, har en del av balanserna långsamt kunnat arbetas bort. Vi har numera en
särskild sektion, som uteslutande arbetar med gallringsproblemen. P å ett större
fält arbetar en sä rskild kommiw~, Dataarkiveringskommitten, med bl a regler
för utgallring av information på moderna databärare för hela statsförvaltningen. Viktig för arkivvården är frågan om tidsfristen för leveranser av handlingar
till arkivinstitutionerna. En äldre tid ansåg - i varje fall p å den civila sidan
- en frist på 100 år vara lämplig. Numera tar vi ofta emot handlingar som är
1O 20 år gamla. Här verkar de täta omorganisationerna inom försvaret som
en pådrivande faktor - som nämndes i början åligger det Krigsarkivet att ta
emot upphörda myndigheters arkiv. I ett fall - det gäller läkarhandlingar för
frikallade värnpliktiga - övertar vi regelmässigt handlingar med endast 3 års
leveransfrist. Detta minskar naturligtvis inte bara arkivproblemen i egentlig
mening hos myndigheterna. När vi tar emot handlingarna, övertar vi också
arbetet med besvarande av förfrågningar i tjänsten. Det är säkerligen rationellt
att v i p å detta sätt avlastar myndigheterna bekymret med att göra utredningar i
handlingar, som kan va ra 10 a 15 år gamla eller mer. Dessa har ofta redan hunnit bli främmande för personalen. Hade vi större resurser, borde vi gå längre på
denna väg.
Arkivarierna har som grundutbildning akademisk examen med historia som
huvudämne. Vi spänner f n över ett rätt stort fält, ena stunden sysslar man
kanske med ett gallringsförslag för moderna handlingar, andra minuten tillkallas man för att hjälpa en forskare med 1600-tals eller 1700-talsmaterial.
Ibland frågar man sig om yrket borde delas upp, så att de som sysslar med det
moderna materialet frikopplades från det äldre och vice versa. Men när man
arbetar med den struktur man vill ge de moderna arkiven, har man nytta av den
histori ska skolningen och den kontakt med den historiska forskningen, som man
strävar efter att upprätthålla . Det är dock ingen tvekan om att arkivarieyrket
- liksom många andra - har ändrat karaktär under vå r generation. Det har
nog framgått att vi numera endast sällan sitter böjda över gamla luntor och
forskar. Vi hinner inte skri va historia i tjänsten . Vill vi görå det får det ske på
fritiden. De kunskaper vi måste ha om de riktigt gamla handlingarna i Krigsarkivet, får vi skaffa oss som amanuenser, sedan tas man nästan helt i anspråk
för problemen med de utevarande arkiven. Dessa kan i viss mån sägas va ra i
farozonen, och det är dem vår generation bör försöka ge en lämplig form för
den framtida historiska forskningen. Det är kanske till sist omtanken om den
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historiska forskningen, som är den starkaste drivfjädern bakom arkivariens arbete. Det hör till yrkets glädjestunder, när man lyckas avlocka arkivhandlingarna svaret på någon invecklad fråga i det förflutna. Men viktigare är övertygelsen om den historiska forskningens förmåga att ge oss värdefulla uppl ysningar om uppkomsten av och orsakerna till företeelser i vårt eget samhälle och
a tt på så sätt bidra till förståelsen av vå r egen tid .

BO CASSEL

Marinens roll vid ett kommande
utnyttjande och skydd av havet

Inträdesanförande avhållet vid Sällskapets sammanträde den 15 januari 1974

STÅLGROSSISTEN!

.BRÖDERNA EDSTRAND
MALMÖ

STOCKHOLM

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

NORRKÖPING

040/934100

081238880

031 1520050

036/ 165290

0 11 1118000

SKELLEFTIOÄ

I Ha vs resursutredn in gens betänkande föreslås att marinen s erfarenheter inom
dykeri och ann an undervattensverksamhet utnyttjas i framtida civil havsforskning. I de remissyttranden som Industridepartementet publicerade i maj 1973
har samtliga instanser som yttrat sig över detta förs lag tillstyrkt detsamma och
i flera fall har understrukits vikte n av att det i havsfrågor kommer till stånd
ett utök at militärt-civilt samarbete.
Marinens positiva inställning till samarbete betonades vid ett Flertal tillLillen
under utredningens gång, bland annat vid personliga sammat>träffanden mellan
dåvarande chefen för marinen och ordföranden i Havsres ursutredningen. Denna
inställning, som senare även uttalats a v nu varande marinchefen och marinstabschefen, bryter på ett fördelaktigt sätt mot den "noli me tangere"-attityd som
ett fl ertal ve rk och institutioner visat. Att marinen ser som en själ v klarhet att
- vid sidan av ordinarie uppgifter - även deltaga i h avets fredliga utnyttjande skapar en positiv inställning även hos sådana instanser som i övrigt har
en ljum inställning till försvaret.

Marinens dykeri- och övrig undervattensverksamhet

ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR
FÖR MARINT BRUK
Konstruktion -utveckling - tillverkning_
Militära eller civila applikationer
• Internkommunikation
GöstaRosen Elektronik ab
• Digital- och datateknik
Box 200 34. 161 20 Bromma 20.
• Fjärrmanöversystem
te l. 08/29 58 61. 29 58 62
126

I jämförelse med and ra länders mariner - däri inbegripet stormakterna har den svenska marinens dykeri en god internationell standard. Vi har hittills
kunnat följa med i utveck lin ge n och har ett gott samarbete med universitetsinstitutioner och industri. Vi har ett omfattande utbyte av erfarenheter med
utländska mariner och firm or på dyker iområder. Vi har skicklig personal inom
navalmedicin och teknik och har därigenom kunnat utnyttja utländska erfarenheter för våra egna ändamål.
Sedan flertalet i-länder nu satsat stort på havsforskning oc,:h havsexploateri ng,
har även civila dykeriföretag växt upp u tomlands. De bedriver en affärsmässig
ve rksamhet, främst inrik tad på oljeplattformar, och har gjort stora investeringar
som möjliggjort ut veckling av dykmetoder till mycket stora dj up. Ingen ensk ild
marin har kunnat fö lja med i denna utveckling, men genom goda kontakter främst med Frankrike - har den svenska marinen fått erfarenheter som nu
vidare utvecklas. De båda projekten Marinens dykericentral - MDC - och

Ubå tsräddnin o-sfarkosten - URF - är exempe l p å detta. MDC är planerad
för utvecklin ; av dykmetoder till de större djup som ka n bli aktuella fö~ räd~
nin g av p ersonal i en sj unk en ub åt. Medicinska och tekntska problem maste !osas och en n y utbildningsmetodik arbetas fram för att dykarna skall kunna arbeta m ed största möj liga säkerhet. De metoder som avses utarbetas v td centralen
kommer att kunna tillämpas vid an nan verksamhet under h avsy tan och komm er
därmed även en civil h avsforskning t illgodo.
URF utvecklas som ersättning för de nu varande räd dnin gsklockorna och är en
urvecklin" av d et kollekti va räddningssystemet, d v s att kunna föra besättnin gen i ~n sjunken u blt till ytan utan att perso nalen utsätts ~ör vattn; ts tryd;.
Räd dnin gsk lock orna byggdes i början av 1940-talet och maste av aldersskal
er sättas under de närmaste å ren.
URF är en hel t ny kon st ru ktion som med egen kraft k a n gå ned och landa
p å d en sj unk ande ub åtens lucka, medan räddningsklockorna måste spelas n ed
och för sin för sörjning st å i kontakt med ett fart yg p å y tan . U R F arbetar efter
samma principer som de nya amerikansk a räddningsubåtarna (DSR V) men
kommer därutöver att få ett mera vids tr äckt användmngsområde. E n god manö verfr åga, goda sik tmöjligheter och en manipulato ra rm som . medger enklare
a rbetsupp gifter utanför farkosten, gö r den t ill ett redskap f~r oltka ve rksamh eter
på h avsbotten. URF kommer även att bh en plattform fran v dken d~ka re kan
arbeta och efter fullgjort uppdrag å tervända till för dekompressw n, for att sedan under tryck föras över till en fastare kammaranläggning v id .MDC. Erfaren heter från URF kan bli av srort värd e för den ctv da utforsknm gen a v havet, v id bottenundersölmingar, arbeten v id och kontroller av pipelines, kablar
m m.

Andra områden där marinens erfarenheter kan utnyttjas
Svensk a marinen h ar i samarbete med svensk a varv byggt ubåtar i 70 år.
Mycket av den teknik so m finns i en ub åt behö vs äve n i farkoste r för fred ligt
underva ttensbruk. Der fö rtjänar omnämn as at t d et första " ba t yskafet", byggt av
A uguste Piccard, blev praktiskt anvä ndbart förs t sedan franska mar inens ubåts~
konstruktörer byggt om det. Den stora fond av erfarenhet som fmns sa mlad t
den svenska marinen och industrin kommer att behövas v td de oltka undervattenskonstr uktioner som krävs fö r en utv idgad havs utfo rsk ning och exploatenn g.
.
.
..
Den i dagen s läge splittrade svenska h avsforsk nmgen ltder en nara nog total
brist p å fartyg som lämpar sig för arb ete p å ha vet. Detta f ra mkom und er u:redningens a rb ete och i de enkäter som gjordes. Behove t av forsknmgsfartyg ar
fortfarande aku t och a nskaffandet av lämp liga sådana hör till de a ngelägnaste
upp gifterna. Marinen har inga fa rty g som lämpa.r sig för havsforskning, men
däremot finns sto r erfaren het från uppträdande v td ltknande arbeten på ha vet,
t ex Belos ver ksamhet, minsvepning, sjömätnin g m m. Det är vi dare tänkbart att,
med utgå ngspunkt fr å n vissa av marinens skro vtyper, utveck la fo rsknin gsfartyg,
t ex det nya minsveparskrav som byggs p å Karlskro nav arve t. Skrov fo rm och
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storlek motsvarar un gefär ett disk ussionsprojekt som tidigare lanserats såsom
lämpligt för Ostersjöforskning.
Något som även kan bli aktue llt bland marinens bidrag till havsforskningen
är bas- och serv icetjänst för fart yg och andra farkoster, t ex vid an lägr;n in gar
i Hårsfjärdsområdet, Muskö örlogsvarv m m.

Övervakning, räddnings- och bärgningstjänst
D e ha vs rät tsliga frågorna o m havets och havs bottens utnyttjande är lå ngtifrån lösta och kommer sannolik t att krä va många och lå nga fö rh a ndlin ga r.
En del kan ske klarläggs v id den stora ha vs rätts kon gresse n und er 1974 . Men redan med nu gällande konve ntioner h ar den del a v O stersjön s botten so m ti llkommer Sverige a v sevärd a dimensioner. M ed detta följer för strand ägarstaten
också ansvaret för övervakning av d essa områden . D et blir en omfattande upp gift under utforskningsskedet och än mer när exploateringsverksamheten börj ar.
Det kommer att krävas sjödugliga fartyg med stor uth ållighet. D et finns anledning förmoda att till marinens öv riga upp gifter kommer att läggas ett ökat
ans va r för överva kning. Frågan o m lämpli g fart ygs typ vore värd ett studium redan nu .
Ett annat områ de där en framtida havsexploatering komm er a t t ställa nya
krav är räddnings- och bärgningstjänsten. I Havsres ursutredningens betänk a nd e
konstateras att " n ågon organiserad samverkan mellan olika myndigheter och
företag vad gäller bärgning till sjöss finns inte i Sverige". Vidare sägs " Rent
allmänt vi ll emell ert id utredningen berona vikten a v att öve rv aknin gs-, räddnings- och bärgningsorganisation successivt anpassas efter den totala omfattnin gen av alla verksamheter i havsområdena".
I en av chefen för marinen tillsatt arbetsgrupp studeras samordningspro blem
inom försvaret i v ad gäll er räddning och bärgnin g. Det finns an ledning betrakta
dessa frågor i ett större sam manhang, och mycket talar för att ett nära sama rbete mellan olika myndigheter är nödvändigt för att klara en större olycka till
sjöss. Fallet med det giftlastade västtyska fartyget n ord Oland är ett exempel
på de bri ster som idag råder. Att bärgningen ändå lyc kades berodde p å d et för
årstiden onormalt gynnsamma vädret och de fina insatser som gjo rd es av Belos
och Neptunbolaget. De bristande initiati v och oklara ledningsförhå ll an d en som
under d e tre första d yg nen r ådde p å olycksplatsen och den overksamhet detta
ledde till talar ett tydligt språk. Belos larmades först efte r tre dy gn och Neptunbolaget efter fyra. Vid en riktig samordnin g och lednin g skull e d et i stället
rört sig om motsvarande antal timmar.
Det finns anledning förmoda att liknande katastrofer k an inträffa ä ven i
framtiden. Det är - särskilt med tanke p å O stersjön - nöd vändi gt att snab ba
och riktiga å tgärder vidtas för att så mycket ·som möjligt beg ränsa skadeverkningarna. Detta kan bara ske genom en organiserad samverkan mella n alla deltagande verk och myndigheter och en enhetli g lednin g p å olycksplatsen .
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Sammanfattning
Den senaste tidens utveckling har på ett markant sätt framhävt de utveck lade
ländernas beroende av råvaror utifrån och har v isat hur en rubbning i balansen kan få oöverskå dliga följdriktningar. De olj eproduce rande ländernas utpressningstaktik är kanske bara det fö rsta steget, det finns gott om andra råva ror som kan an vä ndas i samma syfte. Så har t ex koppar antytts v ara aktuell.
Regeringarna i alla i-länder ha r tvi ngats till lå ngsiktig planering för att möta
nu varand e och kommande energi- och råvarub ri st. Havets tillgå ngar får en a lltmer ökad betydel se.
Den moderna teknikens hänsy nslösa rovdrift och slöser i med jordens tillgå ngar når förr eller senare en gräns då förråd en sinar. Havets r ika tillgångar,
som ännu knappast börjat exploateras, är inte heller de obeg ränsade, även om
de i många fall är betydligt större än förr åden på land. Det finns därför a ll
an ledning till en långsiktig planering och ett förn uftigt utnyttjande av havet
redan i början av exploateringen.
Det finns också anledning att intensifiera studiet av sådana outnyttjade och
oförstörbara tillgångar so m finns i t ex de v indar som blåser över världs haven
till ingen nytta. Moderna ve rsioner av seglande fartyg, där satelliter och datorer anvisar lämpli g färdväg , kan vara ett sätt att minska oljeförbruknin gen.
Det finns öv erhuvud taget all anledning räkna med den ökande betydelse havet kommer att få för vår framtid, och det är naturligt att marinen spelar en
v iktig roll även vid havets fred liga erövri ng.

RADAR
GYROKOMPASSER
AUTOMATSTYRNINGAR
GYROFIN STABILISATORER
INTEGRATED NAVIGATIONAL
SYSTEMS
MARINE DOPPLER DOCKING
AND
NAVIGATION SYSTEMS
ELEKTROMAGNETIC LOG
lORAN

C A CLASE AB
OSTRA HAMNGATAN 52

130

GOTEBORG C

TEL. 031/17 60 30

TELEX 206 96

P. O. EKMAN

Finlands pansarskepp (7)

,------------------------- ----------------,
Kustpansarfartygen Väinämöinen och Ilmarinen, Finlands enda pansrade krigsfartyg genom tidema ocb
deras korta levnadslopp skildras i denna artikel.
Emedan fartygen spelade en central rolL v id planerandet av landets flottprogram , liksom vid försvaret av de demilitariserade Älandsöama, kommer dessa spörsmål ävenså in i bilden .
~

~

Såsom av en tidiga re sk ildrin g i denn a tidskrift (TiS 1973 sid . 278-299)
framgått ägde Finland p å 1920-talet under det första decenniet av sin nyförvärvade sjä lvs tändighet en helt otillräck li g kustflotta, sammansatt av en handfull små båtar är vda fr å n den forna r yska makthavaren s kvarlåtenskap. D enna
icke sjögående flotta hade i händelse av krig knappast kunnat uträtta någo ntin g
nämnvärt. Trots att stats makten redan 1918 v arit fullt medveten om att Finlands långa sjögränser och viktiga förbindelse r över havet saknade det rörli ga
skydd en flott a erbjöd, v idtog man inga konkreta åtgärder fö r anskaffandet av
en dylik flottas minimibehov a v fartyg. Visse rl igen hade olika instanser uppgjort
ett tiota l olik a förs lag till flottprogram, men ett helt å rtiond e sk u Ile förf! yta,
innan ett nybyggnadsprogram för de rörliga sjöst ridskrafternas del slutli gen godkändes av landets riksdag. Orsakerna till detta dröjsmål var många, men å tminstone följand e fyra omständigheter medverkade till att uppbyggandet a v
flottan tillsvidare fick anstå.
Året 191 8 skyddades Finland mot fr å n sjösidan hotande faror av det kejserli ga Tyskland s flotta, som behärskade sjöfartsvägarna och de tilllandets gränsande havsområdena. Vid skapandet av rik ets bli vande försvarsmakt spelade den
tyska krigsmaktens representante r en framträdande roll. Så utsågs t. ex. en tysk
sjöofficer komm endörkapten Reuter till chef för amiralstaben och närmaste rå dgivare för flottchefen k.am. lndrenius . För skolningen svarade tyska instruktörer. Denna tyska orientering bes tod i det närmaste å ret ut. Vid kejsardömets
sammanbrott lämnade de ty ska officerarna Finland. En ny beskyddare trädd e
in på arenan: Storbritannien.
Åren 1919-20 behärskade k.am. Cowans brittiska sjöstridskrafter i sin tur
Finska viken. De höll Röda flottan effekt i vt blockerad och skyddade samtidi gt
Finlands kustområden mot intrång. Krigstillstå nd mellan Fin land och Ryssland
var ju ännu formellt rådande. Finiändska krigsfartyg stödde de britti ska operationerna i öster, om de ock så icke direkt deltog i krigshandlingarna. Landets
nya utrikespolitiska orientering påverkade även den militärpolitiska . D a rpa rfreden kan sägas ha avslutat den aktiva brittisk-finländ ska marinpolitik en.
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Den i oktober 1920 ingångna freden mellan Finland och dess Östra granne
hade v ittgåen de fö ljder, icke minst på det marinpolitiska området. Sjögränserna
på F inska v iken, utöarnas neutrali~ering, ömsesidigt utby.te av fartyg m. m. reglerades. Då de nyupprättade balnska randstaterna slutit fred med sma fo.rn a
herrar och Ålandsfrågan lösts inom Nationernas Förbund, ansågs läget mom Ostersjöområ det ha lugnats ner. Denna skenbara stabilisering had e enbart negativa ve rknin gar för Fi nl ands flotta. Den armedom in erade militära led nin ge n ansåg bygga ndet av dyrbara krigsfartyg mindre a l~ruellt. Kusterna värnade~. JU av
ett relativ t starkt kustarti lleri. Det gamla tsansmka arvegodset f1ck SJOfolket
alltså klara sig med.
.
.
Landets ekonomi var under 1920-talet mycket ansträngd. När dc o l1ka, a v 1111litä rt sakkunni<>a sammansatta kommitteerna fra mlade si na beränkanden till förnyelse av fart;gsbeståndet, avvisades dessa i regel av rege rin gen såsom allt~ör
kostbara att genomföra. I avsikt att få fram billigare, ekonom 1skt genomforbara planer vandrade förslagen fr ån kommine till kommitte, v ilk et allt tog s1n
rund li ga tid. En annan effektiv broms v ar det tämligen ringa intresse man m?m
riksda<>skretsar visade försvarsmakten och dess behov. Nedp rutandet av forsvarsa~slagen va r utmärkande för detta tidsskede. Inom marinens egen krets
fanns icke den auktor itet, som sk ulle fått sin röst hörd 1110111 de högsta m stanserna. Bland det högre befälet åter gick ås iktern a ofta isär beträffand e den kommande flottans sammansättning. Alla dessa faktorer inverkade menligt på utveck landet av fl ottan und er det självstä ndi ga F inlands första å rtionde.

Ett första förs lag till flottpro gram för Finland framlades i mars 1919 av dåva rande stabschefen kommendör Hjalmar von Bonsdorff. Detta vi d lyftiga pro<>ram omfattade ett hundratal fartyg (c . 32.000 ton ) av olik a typ, från tun ga
~rtillerifartyg och spaningskryssare till torped- och ubåtar samt minsvepar~.
Den blivande flottans artillerisriska kärna skull e bestå av fyra s. k. kustmonitorer p å 3.500 ton, görande 12 knop och bestyckade med sex 30 cm plus tre 7;5
cm kanoner. Deras hu vudsa kli ga uppgift va r att med sitt krafr1ga andlen fran
skärgå rdsområdet hindra f ienden närma sig kusten. Men v. Bonsdorffs vittomfattande planer stannade på pappret. Såso m så månget senare upp gjort program
blev hans förslag aldrig förverkligat. Programmen var konstant alltför vid lyftiga, uppgjorda som de var av f. d. officerare vid tsarens flotta, vilka, vana
vid en stormakts feta anslag, icke i tillräck li g grad beaktade det ldla, urarmade
Finlands begränsade resurser. T ill dessa hörde förslag a v k.k. Michael Golowin
och Gustaf von Schoultz.
År 1921 förelade ministären Erich riksdagen ett första förslag till stärkandet
av flottans fartygsbes tånd. Programmet omfattade 6 pansrade kanonbåtar, 4
jagare, 8 eskorterare, 4 ubåtar, 30 mtb och 1 skolskepp. Nybyggnaderna avsåg
man genomföra inom loppet a v sex år till ett pris a v 560 miljoner då varande
f in ska mark. Som vint at ansågs förslaget a v r iksdagen vara för dyrt att genom132

föra och detsamma förkastades med lätthet a v folkrepresentationen. Samma år
tillsatte regeringen därför en s. k. sto r Kustförsvarskommitte und er ordförandeskap av generalmajor Oscar Enckell med uppdraget att so rgfälli gt pröva de rörliga sjöstridskrafternas behov.
Kommittens vidlyftiga betänkande presenterades hösten 1922 för regeringen.
Programmet va r återigen mycket rund ligt tilltaget och omfattade icke mindre
än 6 pansrade kanonbåtar, 6 jagare, 4 eskonerare, 16 ub åtar, 48 mtb och 1 skolskepp, inalles 32.000 ton. Kostnaderna steg till hela 4.600 milj.mk. Programmet
var m. a. o. överdimensionerat och dyrare än regeringens eget av föregående år
och hade ingen chans att gå igenom en eventuell riksdagsbehandling. Ett redu cerat alter nativ på 21.500 ton 2.000 milj.mk ansåg de styrande ick e heller kunna
framläg ga parlamentet. Kustförsvarskommitten anmodades inkomma med ett
nytt förslag.
Ett krafti gt nedbantat utk as t presenterades året därpå . Detra program bestod
av 3 pansarskepp, 2 jagare, 8 ubå tar, 38 mtb och 1 skolfartyg. Också detta reducerades av ministären Cajander till ub åtarnas och torpedbåtarnas del. Byggnadstiden var å tta år och slutsumman 520 milj.mk . Regeringsskiftet år 1924
fördröjde program :11ets behandling i riksdagen.
Stommen i den flotta dessa program föreslog utgjordes a v pansarbåtar p å
2.200-2.900 ton bärande tv å 21 cm och tre 12 cm kanoner. De ansågs kapabla
att bestrida sjöherraväldet i skärgården, skydda sjöfanen här och att göra en
överlägsen f iendes uppträdande på till Fin land gränsande öppet vatten möjligast
riskfy llt. Pan sa rskeppen representerade programmens rörli ga artiller iför,var ,
de var ett slags flyttbara kustbatter ier. De ingick i samtliga flottprogram under
olika ben ä mningar och i va rierand e antal samt va r givetvis de dyraste enheterna. D iskussionerna om deras berättigande var rätt livlig. Kustförs varskommitten va r icke helt enig i denna angelägenhet, men stannade slutli ge n för pan sarbå tar, då ju de mera betydande Ostersjöflottorna allesamman ägde dylika .
Den till trädande ministären Ingman tog upp flottprogrammet ånyo, men i
mycket stympad form: 2 pansarskepp, 4 ubåtar, 4 mtb plus sko lskeppet. Byggnadstiden var fem år och slutsumman denna gång 375 milj.mk. Detta s. k. basprogram fö relades riksdagen i mars 1925. Men innan flottla gen hann upptagas
till behandling, skedde återigen rege rin gss kifte. En va nli g företeelse inom Finlands politiska liv på den tiden.
Vid samma tid (1923-26) arbetade ä ve n den s. k. Hornborgska försvarsrev i-sions-kommitten för Litveck landet av försvars makten. Dess förslag till flottprogram, til l väsentlig del utarbetat med stöd av utländsk expertis, omfattade
3 pansarskepp, 8 ubåtar, 4 mtb och 1 skolskepp . I Fin land uppehöll sig en brit tisk delegation under ledning av ge neralmajor W. Kirke. D.e n intog vad tun (;.l
art illerifartyg beträffar en rätt reserverad hållnin g. Något avgörande inflytande på regeringens förslag till flottlag för landet torde dessa instanser dock icke
ha haft. A ve n de brottades med nju ggheten s problem. Britterna föreslog kanon båta r på 2.500 ton med fyra 15 cm kanoner föT sk ydd av sjöfarten. Hela flottprogrammet gick löst på 309 milj.mk. Försvarsministeriet va r avgjort för en
grövre kal iber på de planerade pan sarbåta rna och stödd e ej förslaget.
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D en i ma rs 1925 tillträd ande re ge rin ge n Tu lenheimo fortsatte längs den a v
företräda ren utstakad e v äge n och framl ade å nyo flottlagen inför p a rlamentet.
H ös ten 192 5 ge nomgick lagförslaget fl era olika skeden. Vid dess första behandlin g yttrade fö rsva rsmini ste r La mpen bl. a. följande :
- "Fö r a tt fr amgå ngsrik t k un na fö rsv ara vårt lands själ vstä ndi ghet och
vår territo ri ell a integritet behöver v i en fl otta . Någon ha r visserli ge n p åstå tt, att vi kommer tillrätta med en begränsad, av små motorbåta r sammansatt fl otta, vars hu v udsakli ga upp gift vore förrättand et a v va kttjän st. Andra
åte r re kommenderar ersätrandet a v flott an med fl ygplan , i hopp om :ttt p å
detta sätt finn a en bättre eller åtmin ston e billi gare lösnin g på f råga n om ku ste rn as trygghet. D essa p ås tåe nd en och förhoppnin gar är själ v bedrägeri . D e
utgå r f rå n, att m an p å grund av politiska eller sp arsamhetshä nsyn 1cke vill
se den ka ll a sannin gen i vitögat. Men sannin ge n är, att flotta n ä r nöd vä nd 1g
fö r oss. Så lä nge vi saknar en fl otta, upp visar vå r försva rsmakt en gap ande
lu cka, ge nom vilken fi enden lätt ka n trä nga in . D enna öppnin g kan ej täppas
till med någ ra pås tåe nd en eller någ ra bev is. D en kan tillslutas bl ott med en
tillräckli gt sta rk och välu trustad fl otta . . . Fastän arm en f in ge alla de p ennin gmedel, som nu begäres för skapandet av en flotta, kan den Inte skap a
ett stöd för sina kri gsoperati oner, som stridsdugliga fart yg erbjud er. Det är
on ödi gt offra pengar p å armen, 0 111 inte flottan samtidigt ges den slag kraft
den behöve r. Vid kri gs utbrot t k an ma n nog tro lla fram armeer, men Inte någo n fl otta .. ."
Säll an ha r fl ottans ·talan fö rts med såda n kraft i Finlands riksdag .
E n liv li g debatt för och emot lagförslaget utspann sig. Und er utskottsbeh andlin gen led de tsamma emellertid ett svå rt bak slag i det a tt F in a nsutskottet
strö k det a nd ra p ansars keppet. A ven Stora utskottet satte sig p å t vä ren. Vid den
avgö rande behandlin ge n den 16 nov. 192 5 gjorde statsminister Tulenh eimo godkänn a nd et av lagen till förtr oendefråga. St yrkeförh ållandena i rik sdagen var
då: 60 socialdemokrater, 44 ag rarer, 38 högersl!lnade, 23 svensk a fo lkpartister,
17 f ramstegsp artister och 18 k ommuni ste r, = 200. Vid den tredj e avgö rande
behandlingen den 21 nov . röstade den närvarande sa mlad e v än stern med 76
röster lagen, jä mlik t riksdagsordnin ge n, att vila över ny val, med rege rin gem
demiss ion med följd . Lagens ikraftt räda nd e fördröjd es härige nom med hela t vå

år.
U nde r å ren 192 6- 27 påve rk ades emellertid den allmänna opini onen a llt Idara re ti ll fö rm ån för flottla gen. D en ga ml a ex-rys ka torpedbå ten S 2 :s trag iska
undergå ng med samtliga ombord va rande 53 man under stormfä rd utanför Björnebo rg den 4 okt. 1925 bidrog till att ögonen äntl igen öppna des. Flotta ns bed rövli ga tillstånd blev med ens uppenb a rt oc kså för den stora allm änheten . Intresset fö r m arinen och dess behov spred sig bland f olkets djupa led. D en i april
1926 gr un dade Finl ands Flottfö renin g bedrev ve rksam flottpr opagand a i ta l och
skrift. Frågan diskuterades livligt, r adika la åtgärder fordrad es. M en någonting
i st il med r. ex. Sven ska P ans a rb åtsför en inge n a v år 1912 och dess storstil ade
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insamlin g a v medel för det år 1915 s;osa tta pansa rskeppet Sve ri ge ledde propaga ndan in te till. Så långt räckte fl ottentu sias ternas upprop icke. Men lagens
godkänn and e ve rk ade fullt troli gt.
Flottlage n antogs slutligen den 30 okt. 192 7 av den nyvald a riksdagen med
enkel majoritet, där styrkeförh å ll andet borge rliga/ vän ster var i det närm aste
oförändrat 120/ 80. För byggan de t av t vå ku stpans arfartyg, fy ra ubåta r och
fy ra mtb bevilj ades 308 milj .mk, va rav pa nsarskeppen allena betin gade 200
mi lj .mk. D eras deplacement ha de utökats med 1.000 ton till3. 900 ton och hu v udartilleri et till f yra 25,4 cm pjäser. Fö r sekund ärartille ri et, ammuniti on och signalm edel a nvi sades därem ot inga medel. Dessa beviljades sep arat någ ra å r senare. Därm ed hade grunden fö r Fin lands fl ot ta lag ts. Flottl age n var de n fö rsta
i land et stiftad e grundanskaffnin gslagen fö r försvarsma kten. Mä rkli gt nog va r
detta första flottprogram till väse ntli g del res ultatet av den energiska propaganda civila medborgarkretsa r bedri v it å ren fö rinna n.
D etta första program uppfa ttades av rege rin ge n blott och ba rt som en stomme, krin g v il ken utvecklandet av fl otta n skulle fortsätta. Fortfara nd e sak nades
framföra llt eskortenheter, vilk a ju in gått i samtli ga tidiga re program. U båta nu
och morortorpedbå tarna v ar alltför få. Oaktat flera y rkande n och utl ändska
sakkunn igutlå ta nd en (Kon;ettenk apitä n Bartenbach, captain Moo re, ma rind irektör Falkm an m. fl. ) under 1930-talet för stärkand e a v flo ttan med bl. a. ett
pansarskepp, 4-6 jagare och 10- 20 mtb ti ll fördes elensamma intill det Andra
världskri gets utbrott praktiskt taget in ga stridsenheter av värde. J agarf rår;an
t. ex. löstes a ldri g. Inom ram en för försvarsmaktens anskaffnin gs program a v å r
193 8 ble v fl ottan mär kli gt nog utan utd elning. Progra mmet preoente rad es hösten 1939, men hann ej behandl as a v rik sdage n inn an kri get bröt ut. Så rå kade
Finlands flotta in i världs brand ens vir vlar i en halvfärdi g samm ansättn in g, som
visserlige n omfattade operati va enh ete r, men icke rcpre"enterade en opera t i v helhet. Pa nsarskeppen var nog ett ha rmoni skt par, men tyvä rr utan familj.

Vid tidpunkten för flott lage ns a ntaga nde hade pa nsarskeppens slutli ga utformnin g, betycknin g m . m. icke ä n fas tslagits. Såsom utgångsp unkt tjä nade deplacementet 3.900 ton och dieselelektr is kt maskin eri , som sk ulle ge fa rten 15
knop. Bes t ycknin ge n skulle utgöras av svå rt artilleri, fyr a 24 cm ell er 26 cm kanoner, kanske rentav tre 28 cm pj äser. D et s i s tn ä mnd :~ alternat ivet erfor drade
sin a grund liga 170 ton extra vik t.
E n kommiss ion med chefen fö r Fö rsva rsmini steri ets skeppsbyggnads by rå, kom mendö r E inar Schw anck, inge njörern a B. M usteli n och S. Ga roff, ma rin d irektör
I. Falkm a n, kom.kapten K . Bartenbac h och inge njör H. Wolting so m medlemmar, kon staterade överskridan det a v kalibern 26 cm icke va ra nöd vä nd igt, men
ifall 26 cm kanoner förordnade s, mås te över v ikten 112 ron kompenseras med
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lättare bepansring res p . maskineri. Två alternativ före låg : a) 26 cm artilleri ,
med 75- 125 mm va ttenlinjepansa r, 15-20 mm för övre, 8-10 mm för undre
däc k och l 00 mm för ka non- resp. kommandoto rn, b) 24 cm a rtiller i, med tjock :ue pa nsarsky dd: 100-130 mm, 17-22 mm, 8-10 mm och 120 mm.
I januari 192 8 stannad e man slutli gen för kalibern 25,4 cm, emedan 10" granater sedan gammalt fann s i an se nlig mängd hos kustartilleriet i landet. Pansargördeln redu cerades till 55 cm , pan sa rdäcket till 20 mm , c:n de l tvär- och torpedskott bortföll. Pansarskeppens konstruktion överen sstäm de således icke helt
med de ursprungli gen utarbetad e planerna.
V id dessas utformning spelade den svenske i Fi nland 1927-29 vista nde marindirektören I var Falkma n en framträdand e roll. I samband med AB Motal a
Ver kstads offert a v en pansarbå t hit hade han redan 1924 besökt Helsingfors.
Han s förs lag av den 7 okt. 1927 till pansarskepp v isade ett 90 m långt farty g
med en 50 m lång upphöjd back, utan skorsten, med två svå ra och fyra lätta
dubbeltorn samt lu ft värn et grupperat kring det aktra eldl ednin gs tornet. D et
förnyad e projektet av den 15 maj 1928 , en flushdäck ad båt, var i det närmaste
identiskt med de skepp , som sedan byggdes. Skorsten en var nu inbyggd i den
runda stridsmärsen. Skeppen fick en friståe nde sådan.
För att bistå v id det kommande finländ ska ubå ts va pnets tillbli velse kallade
Försvars mini steriet so mmaren 1924 en tysk ve teran och fackman i branschen ,
kommendörk apten Ka rl Ba rrenbach, till Finland. Dennes goda förbindel se med
Tyskland s ma rina och indu striella kretsar va r av ovärderlig nytta även v id by geandet a v Finlands första och enda p a nsarskepp. Deras tillkomst had e ett f insktsvenskt och ett fin sk-t yskt samarbete att tacka för. Liksom fö r ubåtarna uppgjo rdes konstruktion splan erna för pansarskeppe n hos den nystanade tysk-hol ländska bu lva nfirm an N. V. lngenieurska ntoor voor Scheepsbou w (Inkavos),
Kneuterdijk 8, 's Graven hage. Kontrakt in gicks i december 1928 mellan Fö rsvarsministeriet och AB Crichton- Vu !can i Åbo, ett välk änt va rv, som t vå årtionden
tidigare levererat ö rlo gsmän till den kejser li ga rys ka flottan. E tt dy likt projekt
hade fi rm an dock icke t idi ga re ställts inför. En sexmanna-de legation under lednin g av komm endö rk aptenen Arvo W irta station erades i stad en för a tt övervak a
a rbetet för bestä llarens räkning.
Det förs ta fa rtyget kölsträcktes i a ugusti 1929 på Aura ås västra strand. Skrovet var k lart fö r sjös ättning kort före ju l 1930. Stapellöpnin gen sk edde den 20
dec, i tät dimma inför en tu senhövdad ås kå darskara. D åva rande statsminister
Svin huf vud s maka döpte farty get till Väinämöinen . För att hindra det 93 meter långa skrovet att törna mot den smala åns motsatta stran d hade aktern för setts med speciella bromsanordn ingar. Allt förlöpte enligt beräkningarn a uta:1
mi ssöden . Bild l.

Bild l. Pansarskeppet Väinämöinen vid utrustningskaje n hos Chrichton-Vu/ can AB 1931.
En del av överbyggnaden , kommandotorn et, kanontornen och den 32 meter höga stridsmärsen har lyfts ombord .

*
Systerfartyge t Ilmarinen s sjösättning försigg ick und er något högtidli gare for mer från sam ma st,apelbädd den 9 ju li 1931 , på flotta ns årsdag (Svensksundsdage n) i när va ro av rep ubliken s nyva lde president P. E. Svinhufvud. K ustflot136

tan i si1~ helhet hade s~ mlats p å platsen och flag gade stor p a rad, nä r n ykom bn gen pa e.m. under man gelens hurrarop gled ned i sitt rätta element.
Fartygsnamn en Väinämöinen och Ilm a rin en härsta mm ade frå n F inlands na l37

tionella hjä ltedikt, folkeposet Kalevala. Dess hu v udperson, den gamle tr ygge
och oövervmnerlige Vainämöinen (el. Vamö) hade som vä n och medhjälpare i
månget svå rt värv den mångkunnige smeden och djärve hjälten Ilnurinen (el.
Ilmari ). Valet av namnen föregicks av d iskussioner inom marina och civila !uersar. Förslag sådana som Suomi , Kaleva, Väinämöinen framk astades . D en marina
tidskriften Laivastolehti riktade i sitt augustinummer 1928 ett upprop till läsekretsen att inkomma med förs lag till nam n för de beställda f artygen. Bland de
talrika sva ren framträdde särskilt namnen Ruotsinsalmi (Svensksund) och Riilahti (R il ax) efter 1700-talets sjös lag, liksom hjältenamn ur Kalevala, bland vilka de beslutande ins tansern a i november 1928 si utiigen vald e Väinämöinen och
Tlmarinen. Sjöslage n gav sederm era 1940 namn åt två anvä ndbara min fa rtyg.

Bild 2. Pansarskeppen vid utrustningskajen i Åbo vintern 1931 / 32. Väinämöinen till
bög er.

Under året 1931 hade utr ustn ingsarbetena p å Väinämöin en fo rtskridi t så långt,
att de första provkörningarna k unde utföras. Året dä rpå var Ilmarinen i turen.
Mask ineriet testades delvis i hamn, men för fullfarts- o. a. prov användes ha vsområdet mellan Hangöudd och Utö. Med full a maskineffekten 3.500 hkr uppnådde linurine n härvid 15,4 knops fart . Med huvudartilleriet föranst altades de
första programenliga provs kjutningarna i sa mma farvatten. sekundärartilleri
saknades ä n så länge. Besättningarna tri mmades samtidigt för kommande värv .
I april 193 2 var samtl iga prov för Väi nämöinens vi dkommande ge nomfö rda och
fartyget leveransklart ti ll beställaren . Den 29 ap ril hissades tretungad örl ogsflagg jämte kommandovimpel och pansarskeppet trädde offi ciellt i tjän st . Sam·
ma ceremoni försiggick på linurin en de n 3 sept. 1933.
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Till Väinmöinens förste chef utsågs kommendörkapten A rvo Wirta. Han ö verlämnad e emellertid redan den 31 aug. 1933 befälet till kommendörkapten Ragnar Hakola och fl yttade över till Ilmarinen. Kigge två va r i 40-års åldern och
had e året 1930 tj änstg jort p å brittis ka a rtillerifartyg för att skaffa sig nödi g
praktik. Pansarskeppen sammanfördes den l okt. 1933 till en ny enhet kallad
Pansarflottilj en, v ilken var direkt underställd chefen för Kustflo ttan . Både Wirra och Hakol a beklädde posterna som flottiljchefer under p erioden 193 3-38.
Eft er linurinens grundstötning sommaren 1934 tvangs Wina frånträda befälet
och avgick 1936 ur aktiv tjänst. Hakola å ter utnämndes 1938 till stabschef v id
Sjöstridskrafterna. Dessa två officerare va r art illerispec iali ster, vilket ledandet
av en med svå ra kanoner bestyckad örlogsman och utvecklandet av fartygets
stridsvärde norm alt förutsatte.
Vid utnämningen a v de följande cheferna å ren före kri gs ut brottet 1939 för bi gicks dessa principer av någon orsak. Med undantag av kommendörkapten
Holger Nord gren, som und er seglatio nen 1939 förd e Väi näm ö in en, var de nya
chefern a personer, vilka visserligen v ar erfarna sjöofficerare, men i praktiken
knappast ägde några ku nskaper om sjöartilleriet och dess taktiska ledning.
Ilnurinens chef 1935-36, kommendörkapten Svante Sundman, va r en fra mstående expert på sjöfartens områ de och fartygets försteofficer sedan 1933 , kommendörkapten Ragnar Göransson, som övertog befälet efter honom, va r navigatör och sjömätare till profess ionen . År 1938 utnämndes denne till chef för
Pansarflottilj en, vilk en post han innehade under Vinte rkriget 1939-40 resp. intill hösten 1941. Samtidigt bibehöll han befälet över Ilmarinen ända till skeppets
undergång. U nder denna period lades huvudvikten vid fartygs- resp. skyddstjänst, medan artilleriets ut veck lin g kom helt i skymundan.
Väinämöinens chef 1936-37 och under Vinterkriget, kommendörkapten Akseli Raninen åter var ubåtsofficer och torpedspecialist. Han ägde en ubåtsofficers
långvariga erfa renhet i branschen och hade lett Ubå tsflottiljen sedan 1932, när
honom anförtroddes ett pansarskepp. Någ ra kunskaper om dess in vecklade artilleri- resp. maskinanläggning eller navigering ägde han knappast, vilket menligt inverkade p å hans chefsauktoritet.
Vad ovan anförts om chefernas inkompetens beträffande sjöartilleriet och dess
taktiska lednin g gällde också deras ställföreträdare. Ingen a v försteoffic erarna
under förkrigstiden ägde tillräddi g artillerisri sk utbildning. Det räckte att han
var minst kapten till graden . Detta under en tid av intensiv utbildning av personal för de nyför värvade fartygen . Såsom ovan antytts förlorade Ilmarinen s
chef sitt fartyg hösten 1941. Chefer å Väinämöinen under det s. k . fortsättningskriget var kommendörkaptenerna O i va Koivisto (1941-44) och E in o
Pukkila (1944).
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Bild 3. Väinämöinen sommaren 1932, än så länge utan luftvärn ombord. Fyra gamla
10,2 cm Obu chov-kanoner bildade sekundärartiLleriet.

Bild 4. Väinämöinen på väg till Stockholm sommaren .1939 .
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Några ord om pansarskeppens ställning inom den försvarsgren, som i Finland sedan våren 1933 gick under bE'nämningen Sjöstridskrafterna. l spetsen för
dessa stod generallöjtnant Väinö Valve, biträdd av en stab, vars chef var kommendör Eero Rahola. Inom stabspersonalen i Helsingfors var både flotta och
kustartilleri företrädda . Under densamma sorterade Kustflottan, Kustarti !leriet,
Orlogsstationen och skolskeppet Suomen Joutsen . Den förstnämnda, ledd a v
kommendör Ka uko Ikonen, omfattade Pansarflottiljen, Ubåtsflottiljen, Min- och
Vaktflottiljen samt Hamnkompaniet. Efter Ilmarinens grundstötning tvangs
Ikonen avgå 1936 och efterträddes a v ovannämnde Rahola. Efter honom förerräddes den marina sakkunskapen vid Sjöstridskrafternas stab a v kommendör
Svante Sundman intill 1938, då kommendör Ragnar Hakola övertog posten. Under kriget 1941 -44 var Sundman åter stabschef inom Sjöstridskrafterna, vilka
emellertid genom två årtionden intill 1946 stod under befäl av en general.
Under Vinterkriget 1939-40 tillhörde Pansarflottiljen fonfarande Kustflottan, som va r direkt underställd Sjöstridskrafternas stab . Under mellankrigstiden
tillkom hösten 1940 en ny instans Flottans stab med säte i .Åbo. Chefen för Kustflottan kommendör Rahola benämndes nu flottchef, medan kommendör Hakola
övertog Kustflottan, där Pansarflottiljen (Ilmari nen och Väinämöinen) alltjämt
representerade ryggraden. Efter Ilmarinens undergång fös vann Pansarflottiljen
resp . Kustflottan ur bilden. Istället tillkom 1942 den s. k. Avdelning Väinämöinen, med pansarskeppet självt som stomme. Denna avdelning bestod kriget ut
intill hösten 1944.

Kustpansarfartygen Väinämöinen och Ilmarinen var de enda större enheterna
inom Finlands flotta genom tiderna. Dessa "fattigmans slagskepp" var närmast
konstruerade som grundgående (max. 5 m) flytande batterier med rätt stor eldkraft, avsedda för gång i skärgårdens trånga farleder och försvaret av områden
utan kustartilleri eller med blott svagt d ylikt, framförallt då de strateg iskt viktiga men permanent demilitari serade Alandsöarna. Konventionen a v år 1921
föreskrev nämligen, att området sku lle vara en helt neutraliserad zon. Inga
stridskrafter tilläts uppehålla sig på .Åland, inga befästningar fick upprättas där
och ingen krigsmateriel upplagras. Två undantag fanns dock. Ifall Ostersjöområdet berördes av krig, hade Finland rätt att minera vattnen inom den demilitariserade zonen . Vidare skulle Finland vid angrepp mot ögruppen uppehålla
och efter förmåga tiilbakavisa angriparen, till dess att de övriga signatärmakterna (Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tysk land, Danmark, Storbritannicn,
Frankrike, Italien) ingrep genom Nationernas Förbund.
Enligt dåtida finländsk uppfattning ansågs den Finlands kuster horande största
faran bestå i landsättningsoperationer. Åland sades vara det fin ländska sjöförsvarets lås och pansarskeppen dess nyckel. Huruvida de räckte till att stänga
låser, när ofärden bultade på, åte rstod att se. Några vid lyftiga operationer ute till
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ha vs lämp ade de sig icke för. F a rten var otillräcklig, de var relati vt dåliga sjöbå tar och klumpi ga att manö vr era. Avsaknaden av jagare/eskorterare försv årade
deras takti ska utn y ttjand e och gjorde dem myc ket så rbara . Men de var ju slutIio-en icke avsedda att spel a roll en som ledare för någ ra kamp grupper ute på
ö;pet vatten . Någ ra ord om själva p ansarskeppen, deras utru stnin g och bemannin g kan nu va ra på sin plats.

A rtilleri et va r kraftigt, fö rstklass igt och fu llt modernt. Det rin ga d e pl ace~nen;
tet till t rots förde "västfick slags keppet" f yra 25,4 cm kanon er monterade 1 tva
du bbelwrn , va rs eldrör förm ådde slun ga en 225 kg pansargranat 36 km . Sekundära rtillerie t bes w d av åtta 10,5 cm luftvärn spjäser i dubbella ve ttage bakom
lätta skö ld a r. Allt av Bofors' v ärldsbekanta och erkända f abrik at. Fy ra 4,0 cm
(Vi ckers) och två 2,0 cm (Madsen ) ka non er kompletterade luftvä rn et. I juni 1941
ersattes dessa med fyra 4,0 cm Boforskanoner. Under kri get utökad es madsen arn as antal å Väinämöinen till å tta . D en moderna, elektromekani ska eldlednin gsapparaturen levererades av den holländska firm an Hazemayer. Hu vudartilleri et betjän ades av t vå sex meters och luftvärnet av en fyra meters stereoavs tå ndsmätare.
De n första kaliberskjutningen med hu vudartilleriet utförde Väinämöin en 193 3
och Ilm a rin en 1935. Avstånd et va r c. 16 km och målet den uttjänta tOrped båten S 1. Resultatet v ar icke tillfredsställande p å grund av den swra sprid nin ge n i sid orik tningen. Vid V ä in ämöinen s andra provs kjutnin g 1939 (16 skott )
noterades fullträff å må lfa rtyget. Ilmarinens andra kal iberskjutnin g uppsköts
tillföljd av vissa prestigeskäl, där försteofficeren stödd av chefen hade avgörandet i sin hand och kom aldri g till utförande. Artilleritakti sk samövning med
skjutnin g i fö rband inövades aldri g Hu v udartilleriet kom siudi gen a ld rig att
n yttjas p å all var mot fiend efartyg und er hela kriget. Kanonern a förb lev stumma
och unn ades icke v isa v ad de dö g til l. De m in dre pjäserna v ar destO mera i elden .
s ekund ära rti lleriets fyra dubbelpj äse r var definitivt uppstä llda ombord försr
193 4, då provs kjutningarna mot sjö- och luftmål v idtag. Under perioden intag
fyra gamla ex-r ys ka 10,2 cm Obuchov -kanoner deras plats. skolskjutningarn a
föra nsta ltades normalt med fyra pjäse r p å 8-10 km mot bogse rad må ltavla. Bo·
fo rsk anon erna va r träffsäkr a och praktiskt taget störningsfria . O v nin gsskju t
nin garna mot luftmål kom igång för st vå ren 1939 sed an den erford erli ga hol·
ländska apparaturen installerats. Må lbogsera rna v ar långsamma och någon up p
fattn in g om ve rkliga anflyg nin gar med bomba ngrepp så dan a de sederm era tedd,
sig unde r k ri get f ick man inte.
De bri ttiska Vickers-kan onerna var pan sarskeppens sorgebarn . D e var när
mast a tt betrakta som stOra kulspru tar med begränsad skottvidd (c . 5.000 m) ocl
låg utgå ngs has ti ghet (600 m/sek). D e va r gan ska ofta utsatta för a ll ehand a stö r
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ningar och vållade teknikerna myck en hu vudbry . När de om sider rensad es ut,
sörjdes de av ingen . De ersättande Boforsarna 40/60-2 resp. 40/60- 1 accepterades
racksamt a v personalen.
Pansarskeppen s isförstärkta skro v (93 X 17 X 5 m) skyddades a v en lätt pansargördel (50-55 mm) och pansardäck (20 mm), kommandotarn er av 120 mm
pansar. Dubbelbottnen v ad däremot a v sv ag konstrukt ion , vilket kom till synes
vid Ilm ari nens un dergång. Manskapet logerade i å tta skansar in om den främr e
halvan, und erbefälet i överbyggnaden , där även sj uk av delnin g och pentr y in ry mts. skaffning skedde vid hopfällbara bord och bänkar, övernattning i hängkojer. Resten av utrymmet disponerad es av officers- och underofficershytter
jämte befälets mässar. Chefen logerade längst akter ut i en rundligt ti ll tagen
svit . Under pansardäck fann s förr ådsutrymmen a v olika slag äve nsom små
krypin för h ant verkarna.
Besättningsstyrkan v ar normalt c. 300 man (krigsstyrkan inemot 400) administrat ivt förde lad på fyra di visioner: Däcksdivisionen (däcksperson alen , signalister, radiomän) , artilleridivisionen (kanonernas och durkarnas bemanning), ma sk indi vis ionen (motOrmän, elektriker) och ekonom idi visionen (skri vare, hantverkare, köks- och sj ukvå rdspersonal) . En li gt gängse kutym v ar fo lk et förde lat
på en babords- och en styrbordsvakt och dessa åter i kvarter, vars normala styrka var 2 officerare, 14 underbefäl och 45 man. Kvarteret svarade för vakten ett
dygn å t gången. Under gå ng var vakten s numerär naturligtvis större.
Det diesel-elektriska mask in eriet, system Krupp-Ger mani a, var av helt ny typ
och unikt på 1930-talet. Inom detsamma drev fyra dieselmotorer generatorer,
vilka i sin tur levererade ström ti ll elm otorer, som drev de tv å propellrarna.
Systemet var mycket smidigt, tillförlitligt och ekonom iskt. Isynnerhet vid na vigering i den trånga skärgården kom dess goda egenskaper i dagen. Fartygens aktionsrad ie var fullt tillräcklig för fi nl ändska fö rhå llanden.
Pansarflottiljens a kt i va seglationsperiod vid tog vanligt vis i ap ril, då under befä l och manskap återvände ombord efter genomgångna utbildnin gs kurser un der vintern. Större delen av maj månad ägnades åt iståndsättnin g. Egentli [;
strid sutbi ldning skedde under sommaren s lopp intill mitten av augu sti. Densam ma avslutad es ofta med skjutnin gar i samband med någo n större manöv er i kustområdet. Som hu vudsakli g fredst ida ankarp lats användes det strax österom
Hangöudd belägna Lappvik, varifrå n vägen ut till Övningsområdet var mycket
kort. Mot slutet a v oktober sökte sig pansarskeppen till sin över vin tringshamn,
örlogsstationen Skarudden i Helsingfors. E ventuell dockning ~ kedde i Sveaborgs
torrdocka, strax utanför hu vudstaden. Under de fyra v interm å naderna fortsatte
livet ombord i begränsad omfattning. E n del av fo lket logerade ombord syssetsatt med vakttjänst och underh å llsarbeten i skansar, maskinr um , och ka non torn.
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Flottans led nin g tog naturli gtvis med tac ksamh et emot de bägge nyko mlin gar na. Besättnin garn a var stolta över sin a "sto ra" båtar, de enda bärarn a a v
svå rt artilleri in om Finland s fl otta. D e ökade ju ansenli gt dess slagkraft och utgjorde en solid kä rn a att bygga vidare upp å hoppades man .
.
Men in om försv ars maktens högre befäl höjdes också kriti ska röster. Pnset
fö r dylika fl y tande ba tteri er a nsågs v äl högt. D e p å systerfartyge n offrade pennin o-medlen h ade hellre bo rt a nvä ndas för stärk andet av a rmen, kusta rtille riet
eller" fl yget. Deras vä rde som stri ds pjäser va r t vivelaktigt. N å gon avskr äc ka nd.:
ve rkan utö vade de knappas t på någon angripare, som troli ge n skull e va ra en
stor makt. D e nyfrälsta in om fl ygvapnet sö kte bevisa, att bomber snabbt och effek ti vt skulle utpl åna dem. Flyge ts kolossala utvecklin g gjo rde f. ö. a lla flotto rs ex istens onöd ig. I nför dess oerhörda slag kr af t mås te kri g:;fa rty gen försv inn a
frå n have ts yta. Också ino m systervapenslaget kustartilleri et bedrevs en mo t
" l yxfl ottan" riktad illvillig prop agand a. D essa t vå beståndsdelar inom sjöstridskraft ern a d rog inte alltid jämnt, när det gällde att fr amhäva den egna grenens
företräde fr a mom den andra. K ritiker f ann s emo t " fi ckslagskeppen" och de
sk rädde icke på orden.
Som fa ktu m kvarstod i va rje fa ll att k anonbå tar med sv å r bestycknin g upptagits i samtl iga a v rike ts högsta militära in stanser och ma rinexperter utarbetade fl ottprog ra m. T un ga artilleri fartyg utgjorde fortfarand e, det ök ande hotet
f rån luften till trots, kärn an in om alla vä rld ens flottor av bet ydelse . Ave n de
nordiska brode rländerna ägde all es amm ans kustpansarfa rt yg av olika ty p. skulle Finland då va ra utan ? Liksom det väs tra grannlandet med sina tre Sveri geskep p hade ä ven Finland behö vt tre p ansarskepp. M en de t stannade v id två.
D ärm ed sveks marin ens förhoppnin gar om en fortsatt uppb yggn ad av det rörliga sjöförsvaret.

Och hu r u bedö md es Väi nä möin en och Ilm ar inen av utländska sak k unniga?
Den tys ke kommendörkaptenen K arl Bartenb ach, v ilken vistad es i Finla nd
inemot tio å r som sjömilitär råd givare, skr ev i januari 193 4 en detaljerad studie
över det erfo rd erl iga fartygs bestå ndet och dess anvä ndnin g. Som minimum uppstä llde han t re pansarskepp fö rutom 6 jaga re, 9 ubå ta r, 4 mtb och 24 minsvepare. O m kustp ansarskeppen (Ki.istenpanze rschiffe) uttalade h an sig som fö ljer :
" Sjöstrid skr aftern as gundstomm e bild ar p ansa rskeppen, vilka tack
v are si n k rafti ga artilleribestycknin g bö r kunna opere ra äve n mot starka re
fie ntliga fa rty g i k ustens närh et och vid lägli gt tillfälle stödja den egna armen fr å n sjös ida n ge nom att beskjuta f iende ns stä llni nga r. Pansa rskeppens
de placemen t bestämm es a v skärgårdsfa rl edern as bes kaffenh et, emeda n dessa
fa rtyg huv udsakli gen kommer a tt operera i skärgå rden . Väinämöinen-klassens
hu v udegenskap er bör anses va ra r ätt dimensionerade. D eras deplacement ä r c.
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4.000 ton, bes tyck nin gen omfatta r 4 st. 25,4 cm och 8 st. 10,5 cm kanoner
samt 4 st. lu ftvärnskanoner. Deras fa rt är 15 k nop . De ras p ansarskydd är
möj li gast bra och flytfö rm ågan den högsta möjliga. Därtill är fartyge n utru stade med de modernaste avstå ndsmä tare och eldlednin gssystem.
Med toppskolad personal tvin gas dessa p ansarskepp v ik a bl ott för fi endens
slagskepp . Fie ndens kryssare vågar icke inl åta sig i strid med dem. K ustp all sa rfartyge ns blotta när va ro t vin gar fö lj aktl igen fiende n sät ta in sina vä rdef ull aste farty g v id föret ag mot F inlands k ust. D är vid utsättes dessa icke enba rt för pan sarskeppens eld, utan även u bå ta r och moto rtorpedbåtar ävensom bombfl yg ka n skada ell er förstör a dem. Shtlle F inl and icke äga p ansa rskepp, kun de fie nden hå ll a t illba ka sin a v ärdefuil a re örlogs mä n i tryggad
ham n och gå a nfa ll svis til lväga med seku ndä ra fartyg, uta n att ri skera sin
bästa mate ri el. D et fa ktum , a tt f iend en v id anfa ll mot Finl and utsätte r sig
för rätt stor fara, är en garanti för detta lands f rihet och säke rh et.
Man bör s trä va till att t vå pansarskepp alltid kan hå llas igång p å kr igsskådeplatsen . Med beaktande av detta bö r skeppen v ara tre till antalet. Ma n
måste n ämli gen taga i be rä knin gen , att ett av dessa tempo rä rt kan befinn a
sig under rep ara tion. Tve nn e fa rt yg av de nn a typ representerar en så stor
slagk raft, att f iende ns starkas te sjöstridskrafte r - även slagskeppen - un der
de för utsättnin ga r en eventu ell sjöstrid dem emellan k omme a tt utk ämpas :
f iende n ute p å öppn a sjön de finländska fa rt yge n i skä rgå rden, skull e utsättas fö r den stö rsta fa ra, ifall de inl ät si g i strid."
D en vä lk ände britt iske sk ri benten, kommendö rkap ten A. C. H ard y, berätta r
sin bok "Warships at work" (1940) i kapitl et " Monito rs a nd Coast defence
shi ps" också om de fin lä ndska pansarskeppen. Efter att fö rst ha beskriv it den
norska Eidsvold-, de n svens ka Sve ri ge- och den danska N iels Ju el-typen, fo rtsätter ha n :
1

- "No ne of these ships is half so interes ting from the point of v iew of
na val architectu re as th e p air of vessels form ing the backbane of th e Finn ish
Navy. T hese tw o ships are un iq ue in t hei r const ruction an d mac hi nery, and
outstandin g in the heavy a rm ament they carry on relatively small dim en sion s.
T hey a re the newest of all coast-defence shi ps, baving been completed resp cctively in 1930 and 193 1. T heir na mes a re Vain amoinen a nd I lmarinen. As
the profile clearl y shows, t hey are sq uat, to ugh- lookin g, fl ush-decked ships.
T hey mo unt four 10-inch guns, two forward and two abaft th e centre st ruct ure, and the value of these is increased by th ei r max im um elevation of 50
degrees . Fi rin g o ver each of t he 10-inch gun turrets is a pa ir of 4.1-inch anria ircrafr gun s, also in a rurret, a nd these guns are repeated, one on eith er sid e
of w hat might be termed the ci tadel or ce nt re st ru ctu re. In add ition to th is
there a re fo ur two-p ounder a nti-aircraft gun s, and two 20- mill imet re antia ircraft gun s, disposed at strateg ic p oints in the superst ructure. T he most
modern k ind of f ire cont rol has been fi tted , a nd th ere is a w ide circul ar steel
mas t surmounted by a ma in fire-cont ra! to p .
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These two ships have a lengt h of 305 feet. The y a re ve ry w ide, with a
beam of 55.5 feet; but their drau ght is on ly 14 feet 9 inch es. T hey are the
only ships of th eir kind in north ern warers to be fitted with diesel engines .
Th ese, however, are not directly coup led to the sc rews bur to an electt·ic generator w hi ch suppli es current w an elec u·ic mo tor coupled to the shaft.
The horse ·powe r is about 5 000 and th e speed just over 15 knots. For a fair!y
Ion g endurance tha y carry onl y 93 tons of fuel oil , w hich is conve ni entl y
stowed in th e ship's double bortom. "

Notiser från nar och fjärran

Storbritannien
Nya fregatter .

De marina kretsarna i So vjetun ionen, Finlands mäktiga östra granne och
eventuella antagonist i en framtida konflikt, visade de nya pansarskeppen
Vai nemainen och I ljm a rin en berätti gat intresse och ignorerade p å in get v is deras existens. De var ju mod erna och kraftigare bestyc kade än samtliga enheter
inom Baltiska flottan, de tv å gamla ex-tsaris ti ska slagskeppen undantagna. De
1936-37 sjösatta kryssa rna Kirov och Maksim Gorkij var visse rli gen snabbare än de finska pansarskeppen, men kunde ick e mäta sig med dessa i artillerisrisk styrka. Liksom man själ v knappast skulle sätta in de egna slagskeppen på
öppna havet i händelse av krig, förväntades inte heller de finska " västfickslagskeppen" v isa sig ute till sjöss, utan f as tmer hå lla sig in omskärs. Att komma åt
dem med t. ex. ubå tar var fö renat med stora svå righ ete r, kansk e renta v omöj ligt. Med der väx ande fly gvapnet var det effe kti va oc h förintande redskapet
i detta fall. Pansarskeppen stod högt på listan över objekt, som marinflyget med
det sna raste skulle förgöra. Deras positioner borde omedelbart faststä llas v id hotande krigsfara och de stötarna utdelades a v bombflyg. Krigs händelserna visade
sederm era, att det sovjetiska flygvapnet hade ett gott öga till Väinämöinen och
Ilmarinen. Efter kriget uttalade Sovjet önskemålet att få "köpa" det först nämnda pansarfartygeL Affären kom till stånd inom ramen för de tyska till godohavandena i Finland. (Fo rts)
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Den femte enh eten av Amazon-kla sse n (den s k Type 21) oc h med na mnet Arrow
sjösattes l l december 1973 vid Yarrow-varvet i Gl asgow .
Nyligen ha r den första av en komm a nd e större se ri e fregatter av "Type 22 " beställ ts.
Det är denn a kla ss, som anses bli efterträ da re till den nu vara nd e Leander- kla sse n, av
vi lk en 26 enheter byggts . D en mindre fr ega ttyp, v ilken ova nn ä mnd a Arrow tillhör, har
redan fr å n början ansetts va ra en " mell an typ" i vä nta n på de nu inl edda slutli ga
ersä ttnin gs bygg nade rn a . D en nybeställd a fregatten ska ll bli p å ca 3.000 ron, helt gasturbindri ven , med 30 knop s max fart och ut esluta nd e beväpnad med robota r och ub åtsjaktvapen. Den är konstruerad av am ira li tetet t ill skillnad mot " T yp e-21 ", so m helt
kon stru erats a v Vo sper.
( Fackpress)

F d hangarfartyg skro tas .
Commandofart yge t, t id iga re a ttac khan ga rfa rryge t Albion, gjord e 16 nov 1973 sin sista re sa p å släp efter en bo gse rbåt till Fas lane där hon skall skrot as . En tid efter hennes utr ange rin g före låg v is sa planer p å att sälja henne . E nli gt den pres umptiv e köpa ren sk ull e
hon byggas om till n ågot sla g av kra nfartyg att utn yttjas v id oljeprospekterin g ti ll
havs. Av okä nd a skäl blev d et doc k inge ntin g av dess::t pl a ner.
(Fackpres s)

Turkiet
Nybeställning av robotbåtar.
I början av a ugusti 1973 teckn ade turki ska marinen kontra kt med västtys ka Liirsen-W erft
i Bremen om bygg nad av 4 robo tbå tar . D en fö rsta a v dessa ska ll byggas i Västtyskland
och de t re öv riga p å det turki ska va rvet T az ki za k m ed väs ttys kt tekniskt bi stå nd. Båta t·na avses enli gt upp gift bli beväpnade med den nya ::tmerikanska sjö roboten HARPOON
och berä kn as komma i tjän st i bö rjan a v 1976. D et ror de dock v<\ ra myc ket t ve ksamt
om de då kommer a tt få roboten HARPOO N eftersom denn a då ä nnu sa nnolikt inte
hunnit mer in utpro vas. Under 1973 erh öll Turki et från USA t vå snabb a patrullfa rt yg
av Ashville- kla ss, D C 95 Defiance och DC 97 Surprise, vilka ä r beväp nade med tv å
sjörobota r t yp TARTAR. Enli gt o bekrä ft a de uppgifter sk ulle ytterli ga re en enhet av
denna kl ass ha över lämn ats.
(Revue de Dejen se Nationale, nov/73 )
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USA
Nya atomdrivna stora fregatter kö/sträckta.
Den andra i ordningen av de stora atomdrivna fregatterna av typ DLGN-38 eller
Virgina -klassen som den också k allas, köl sträc ktes i augusti och den tredje i december
1973. Typfartyget Virgina stapelsattes redan i augusti 1972.
När det gäller amerikanska fregatter är det skä l att tala om inflation i ton. Såväl
Virgina-klassen som den tidigare påbörjade California-klassen deplacerar nämligen ca
10.000 ton. Som jämförelse må erinras 0111 att våra Tre kronor-kryssa re på sin tid var
ungefär 8.000 ton sto ra.
Den nu aktuella Virgina-klassen får en huvudbestyckning av robotar innefattand e
tv å dubbl a ställ, so m varde ra medger utskjutande av alte rn ativt lvrobot typ SM 2 (en
utv ec klin g av tidigare TARTAR och med en räckvidd av ca 40 km ), ubåtsjaktroboten
ASROC eller sjöroboten HARPOON (med en beräknad räckvidd av ca 120 km). Artilleriet kommer att bestå av endast 2 helautomatiska 12,7 cm enkeltorn med en eldkraft 0111 va rdera 20 skott per minut. Torpedbestyck nin gen skall utgöras av dels två
trippelställ ubåtsjaktto rpeder, dels två fast inbyggda tuber för trådstyrda torpeder avse dd a att insättas mot övervattensfartyg. Härutöver förses fartygen med två ubåtsjakthelikoptrar, vilka båda skall kunna förvaras skyddade i hangar.
(Revue de Dejense Nationale, nov/73 )
Första jagaren av SPRUANCE-klassen sjösatt.
11 november 1973 sjösattes vi d Ingolls skeppsvarv i Pascagoula jagaren Spruance som
för sta enhet och typfartyg i en beslutad 30-fartygsserie. Dessa fartyg, som främ st avses
för ubåtsjakt, är de första större enheter i amerikansk a flottan so m blir helt gasturbindrivna. Det är sto ra fartyg med ett deplacement fullt rustad e på ca 7.800 ton och
med avsevärt reservdeplacement för. kommande utrustningar. Beväpningen blir 2 st
11,4 cm helautomatiska enkelrorn, ett 8-rörs ASROC-ställ, 2 trippelställ för ubåtsjakttorpeder samt 2 helikoptrar för ubåtsjakt re sp attack. Den elektroniska utrustningen :ir
omfattande och innehåller förurom dc sena ste tekniska utvecklingsformerna av ubåtsjaktutrustning även ett genom gående datasystem för fartygets a ll a vape n, tak ti ska ledning och y ttre sa mband.
(F ack press )
Nya landanläggningar i Indiska Oceanen.
Amerikanska marinen har nu satt en radiosration i drift på den lilla brittiska ön
Diego Garcia i Indi ska Oceanen. Anläggningen skall vid full utbyggnad ha en besättnin g på 275 man och komm er efte rh and att kompletteras med dels en mindre hamn ,
dels ett flygfält , so m skall kunna ta hand om de marinspaningsplan, som a v ses för
övervakningen av detta hav so mråde.
( Marine Rundschau , dec /73 )
F örs ta färgade förbandschefen .
När konteramiral Samuel L. Gravely hösren 1973 övertog befälet över "Crui se rDestroyer Group 2"
C har lesto n fick US Navy därm ed sin förste färgade förbandschef.
( M ar in e Rundschau, dec/73 )
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V östtysk la nd

Ny torped-/robotbåtserie inledd.
I närvaro av chefen för västtyska marinen, viceamiral Heinz Klihnlc, sjösattes den
22 oktober 1973 vid Llirssen-varvet i Brem en den för sta, S-61, av 10 beställda torped-/
robotbåtar av typ 143. Den andra i serien, 5-62, sjösattes 15 janua ri 1974 vid Kröserva rvet i Rendsburg. Dessa båta r, lik som de tidigare i Frankrike beställda något mindr e
av typ 148, är avsedda för Ostersjön och får en aktningsvärd utrustning. Huvudvapnet
blir 4 ramper för sjöroboten EXOCET och därutö ver erhåller de 2 st 76 mm allmålskanoner av OTOMELARAS helautomatiska kompakttyp samt två trådstyrda rorpeder.
Genom det automatiska stridsled nin gs- och inform at ionss yste met för torpedbåtar, AGIS,
som här får premiär i operativ tjänst, kommer denna båttyp att kunna räknas till de
reaktionssnabbast e och moderna ste av befintliga marina vape nsyste m.
(We hr und Wirtschaft, nov/73 J

NATO
Gemensamt projeht för bärplansburen attackbåt.
Boeing i USA bygger f n två provenheter av bärplansbåtar, som avses bli prototype r
för NATO :s v idareutveckl in g a v dylika båtar, avsedda som ersättning för nuvarand e
typer av torped- och robotbårar. Dc två båtarna blir på ca 230 ton och väntas komma
i tjänst i slutet a v 1975. Om de efter proven motsvarar förvän tningarna , torde man
kunna vänta sig snara seriebyggnader. Bland de länder, som står för utvecklingsl;osrnaderna är också Västtysk land, som i si na marina utvecklingsplaner inrymmer i först a
hand 10 sådana fartyg so m ersättning för de 10 nyligen moderniserade motortorped båtarna av Zobel-klass, avsedda för Ostersjön. Den slutli ga typen beräknas få en maxi malfan av ca 50 knop och beväpnas med 4 sjörobotramper och 2 st 76 mm maskinkanoner. Framdrivningen skall bli gasturbindriven "water-jet". Aven Italien ;1r intresserat och planerar anskaffning av 8 sådana enheter. Därutöver pågår i Italien pwv
med en egen prototyp till en mindre bärplanbåt p å ca 70 ton, även den liksom de ovannämnda byggd på erfarenheter från amerikanska Tucumcari. Prestanda för den mindre
italie nska båten blir i stort sett samma som för den stör re men beväpn in ge n halverad,
d v s 2 robotramp er och en maskinka non.
(Fackpress )
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