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KUNGL
ORLOGSMANNASA LLSKAPET

Meddelanden

Nr 5/ 1974. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 1 oktober 1974
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls på Nya Varvet i närvaro av 5 hedersledamöter, 24 ordinarie och korresponderande ledamöter samt 14 inbjudna gäs ter från kommunal
och statlig förvaltning, industri, sjöfart och press.

2. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde korresponderande ledamoten Lindeblad a v gått med döden. Ordföranden lyste frid över hans
mmne.

Fastställde Sällskapet styrelsens förslag till belöningar, nämligen:
ledamoten M Starck Sällskapets guldmedalj för omfattande sjöhistorisk forskning och skriftställarskap,
regementsofficeren vid intendentkåren, kapten G v on H ofsten, hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 500 kronor för sitt enskilda arbete
vid militärhögskolan om operation "Herkules",
med doktor Å Lundberg hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 300 kronor för sin artikel i Tidskrift i Sjöväsendet nr 4/ 1973 med titeln
"örlogsflottans sjuktransport- och lasarettsfartyg".
3.

5. 702 orsaker till
varför Kockums fungerar så bra.
5.700 skickliga människor.
+ 2 avancerade datasyst em.
Det är formeln bakom Kockum s fram gångar .
Kockums är människor. I första hand och
framför allt. Det är samarbete m ellan individer, förståelse för förutsättningar och
sammanhang, gemensamma ansträngningar
som gjort Kockum s t ill vad detär-ett av
världens mest produkt iva va r v.
Det är därför Kockums satsar sto ra r esurser
på den mänskliga miljön, för att få dessa
5. 700 individer att trivas och stanna kvar.
Arbetet med att fö rbättra arbetsmetoder och
a rbetsmiljöer pågå r ständ igt; för att göra
lönesystemet bättre och rättv isa re , för att
bygga ut inom områden som hälsovård,
bostadsfrågor, utbildning, hjäl p åt invandrare
och deras fa miljer, socialrådg ivning.
Två samverkande datasystem , styrbjörn systemet och Q-sys t emet, spelar en viktig
roll i vår produ ktion.

styrb jörn och Q-systemet vet tillsammans
nästa n all t om va rvets verksamhet.
Från fö rkalkyl och konstr uktionsdata via
materialbeställningar oc h ordersatser t ill
färdigskurna plåtdeta \jer , löneberäkningar
och efterkalkyler. Stort som smått, miljoner
detaljer.
Styrbjörn och Q har skapats på Kockums.
Inte för att förvandl a varvet till en själlös
produktionsmaskin.
Utan fö r att ska pa ordni ng och r eda i e n
ytterst komplicerad verksamhet. För att göra
jobbet översiktlig t, enklare och därigenom
mera meningsfullt för 5. 700rnän och kvinnor.
De som har vad inget datorsystem någonsin
kommer att fa: fanta si, s unt fö rnuft och
mänsklighet.

4. G enomförde hedersledamoten Edstrand och ledamöterna Kaudern och Hallberg estradsamtal över ämnet "Behov av hydramekanisk forskning för örlogs- och
handelsflotta . Vå ra möjlighete r att täcka behoven". I anslutning härtill förekom
frågor och diskussion.
Stockholm den 21 november 1974 .
BO GRANATH
sekreterare

Nr 6/ 1974. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 4 november 1974
(Utdrag ur protokoll)
1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde korresponderande ledamoten P de Laval avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans
!Ull1ne .
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2. Förrättades val av styrelseledamöter, utom ordförande och vice ordförande,
vilka väljs vi d högtidssammanträdet. Valda blev till ordinarie styrelseledamöter
ledamöterna Enquist och Berg samt till suppleant ledamoten N er pin . Beslutet
innebär omval för samtliga nämnda.
3. Förrättades val av revisorer och suppleanter fö r dessa. Valda blev till revisorer ledamöterna Tobieson och Edgren samt till suppleanter ledamöterna Gester
och jedeur-Palmgren. Beslutet innebär nyval för Tobieson och omval för övriga.
4. Förrättades v al av valberedning. Valdes ledamöterna Blom, Schoerne r och
Kassmyr. Utsågs ledamoten Blom att vara sammankallande.
5. Fastställdes årsavgiften för år 1975 till oförändrat 35 kronor, innefattande
prenumeration på Tidskrift i Sjöväsendet.
6. Förrättades inval av hedersledamöter. Inv alda blev i nämnd ordning:
Eric Malmberg och
generaldirektören vid FFV
Sven W eden.
di rektören
7. Förrättades inval av ordinarie ledamöter. Invalda blev i nämnd ordning:
Lennart N ordgren
marindirektören
Ulf Samuelson
kommendörkaptenen
Bertil Daggfeldt
kommendörkaptenen
Anders Muren
1. marinläkaren
Lars Liedholm
överstelöjtnanten (int)
Hans Bergstrand
överstelöjtnanten
Carl Risberg
marindirektören
Torbjörn Hultman
kommendörkaptenen
.Lars Ah/ström
översten
8. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Invalda blev
ordning:
Carl-Gustaf j ennergren
överingenJOren (FOA)
Sven Nordenhem
chefsingen jören (K kr V)
Carl- Axel Malmberg
amiralitetspastorn
Bertil R unnberg
översten (Fort)
Stockholms den 21 november 1974.
BO GRANATH
sekreterare
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nämnd

Minnesteckningar
Oscar Lundberg
F d kaptenen i Små lands artilleriregemente Oscar Lundberg avled den 6 december 1973.
Lundberg var född i Stockholm den 27 december 1885, son till den kände skolmannen, rektorn vid Norra Latinläroverket, "prinsarnas lärare", fil dr Carl Lundberg och hans maka Sophie född Follin. Han avlade studentexamen i Stockholm
1903 och blev 1905 officer vid Smålands artilleriregemente i Jönköping.
Efter genomgången högre kurs vid AIHS anställdes han 1912 vi d AB Bofors
där han stannade till sin pensionering 1948.
Oscar Lundbergs första anstältning vid AB Bofors gällde chefskapet för bolagets artilleriskjutfält.
Den mycket begränsade skjutbana, som tidigare fanns inom bolagets domäner,
räckte ej till för utprovning av de 28 cm fartygspjäser, som var under konstruktion för de planerade Sverige-skeppen.
Med entusiasm kastade sig Lundberg in på uppgiften att i Kilsbergens skogar
anlägga ett modernt skjutfält med därtill hörande ballisriska mätstationer.
Från Bofors i söder upp mot Nora stad i norr anlades så Bofors skjutfält med
möjligheter att skjuta ca 25 km för utprovning av moderna grovkalib riga kanoner och därtill hörande ammunition.
AB Bofors hade vid denna tidpunkt ej de ekonomiska möjligheter, som fordrades för en så stor insats .
Från Kungl Marinförvaltningen utverkades ett bidrag till skjutfältets anläggande och underhåll p å den då för tiden stora summan av kr 60 000 mot att
skjutfältet skulle stå till Marinförvaltningens förfogande ena hälften a v varje
månad under en period av 50 å r.
En del av det stora markområde, som erfordrades för skj utfältet, tillhörde
Kronan, men en del tillhörde ett stort antal småbrukare. Stora delar tillhörde
med servitutsrätt för kolmilning - sades det -- familjer boende inom området.
Med framåtanda och charm lyckades Lundberg uppnå överenskommelser med
alla intressei~ter så att provskjutningarna kunde genomföras inom planerad tid.
När bolaget i slutet av 1930-talet slutgiltigt förvärvade och övertog området,
framkom ur byrålådor i mången stuga papper underskrivna av Lundberg, v ari
kort och gott fasts logs att när skjutningar ägde rum över området - vinter eller
sommar, dag eller natt - skulle utrymning äga rum, varvid skjuts från bolaget
hämtade.
Lundbergs självtagna polisiära ordergivning fungerade utan knot eller anmärkning i över ett kvarts sekel.
Värdet av Lundbergs insatser vid organiserandet och utföran det av utp rovnmgen av Sverige-skeppens svåra och medelsvåra artilleri kan ej nog högt värderas.
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I slutet av 1920-talet överlämnade Lundberg skjutfältet i yngre händer för att
ägna sig :1t delar a v Bofors-bolagets utomlandsverksamhet.
Han företog vidsträckta resor bl a till Kina, ett p:1 den tiden i Sverige föga
känt land.
Viktigast blev emellertid de kontakter som Lundberg knöt med England.
Hans gentlemannamässiga och frimodiga personlighet parad med utomorde~t
liga ballistiska kunskaper passade bra i England, och m:1nga gånger kunde m vecklade kontraktsdiskussioner und vikas med den motiveringen från kundens sida
att "Oscar had promised so and so" - det räckte.
Lundbergs förmåga att intressera och entusiasmera både kunder och medarbetare var storartad.
Men det var ej endast genom sitt käcka och charmiga uppträdande som han
lyckades härmed.
Bakom den glada ytan dålde sig en matematiker av stora mått.
Särskilt imponerande var Lundbergs förmåga att snabbt och rätt och utan
hj älpmedel lösa komplicerade räkneproblem. Dåtidens oundgängliga skju tfältsattribut räknestickan använde han sällan. Dock var han ständigt först färdig med
de beräkningar, som den församlade matematiska expertisen från olika länder
hade att lösa innan ett dyrbart och betydelsefullt sko tt på skjutfältet kunde avlossas. Vid skeptisk kontroll från sakkunskapens sida visade det sig alltid att
Lundberg räknat rätt utan hjälpmedel och med stor snabbhet.
För de stora tjänster Lundberg uträttat för Marinen invaldes han som korresponderande ledamot i Kgl Orlogsmannasällskapet år 1927 med nr 540.
Han sörjes närmast av maka Lilly född Frost, döttrarna Hervor Volekens och
Barbro Tham samt mågen Eric Hansson, änkeman efter dottern Ingegerd.

Av korresponderande ledamoten Börje af Klint

Arne Forssell
Orlogsmannasällskapets korresponderande ledamot, fil dr Arne Forssell, avled
i Stockholm vid fyllda 87 år den 17 februari 197 4.
Arne Forssell tillhörde en berömd brödrakrets som gjort sig gällande på skilda
verksamhetsfält. Han studerade historia och statskunskap i Uppsala, där särskilt
Harald Hjärne gav honom starka impulser. Han disputerade 1918 för Rudolf
Kjellen på en doktorsavhandling om Ministerier och kollegier . Studier i departementalreformens förhistoria till 1812. A v handlingen tillkom i forcerat tempo och
svarade trots sina i många hänseenden metodiska förtjänster inte mot författarens
rika begåvning. Forssells fortsatta vetenskapliga produktion blev ganska splittrad.
Han skrev bl a stora avsnitt i de 1935 publicerade Kungl Maj :ts kanslis historia
(tiden 1720-1789) och Svenska utrikesförvaltningens historia· (tiden 17211809), en godshistorik om Kaggeholm (1939) och bidrog till diskussionen kring
Karl X Gustaf och· tåget över Bäl t.
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Forssell hade en stor pedagogisk begåvning, som väl stämde med hans generösa
natur. Han var bl a under många år en utmärkt och uppskattad lärare i statsoch samhällslära v id krigsskolan på Karlberg. Likaledes var han mång:1rig censor
vid studentexamina .
Forssell engagerade sig som student i Uppsala ivrigt i försvarsrörelsen och blev
1914 redaktionssekreterare i Vårdkasen, som var organ för försvarsvännerna.
Han torde ha tänkt sig en levnadsbana som publicist och politiker. Några år var
han hu vudredaktör för Göteborgs Dagblad och relati vt ung kom han in i andra
kammaren, v id lagtima riksdagen 1919 . Han var riksdagsman även vid urtima
riksdagen s å och därefter 1920 och 1925-1932. Inom högerpartiet blev han
snart ledare för en oppositionell grupp representerad av Nationella ungdomsförbundet, där Forssell var ordförande. Han lämnade partiet efter en på sin tid
mycket uppmärksammad strid.
Sin hu vudinsats gjorde Arne Forssell som arkivman. Han anställdes 1922 i riksarkivet, där han var arkivråd 1936-1944, och var stadsarkivarie i Stockholm
1944-1952 . Vad man kanske mest beundrade hos Forssell som arkivman var
hans formella elegans, hans förmåga att tolka fö rfattningar och att handleda
myndigheterna. Hans polemiska läggning tog sig inte sällan uttryck i välskrivna
reservationer ti ll riksarkivets beslut.
Som ung tjänsteman i riksarkivet fick Forssell redan 1922 uppdraget att ordna
Flottans arkiv på Skeppsholmen. Det omfattade mer än 2300 hyllmeter och befann sig i stor oordning. Han ordnade handlingarna i sammanhörande grupper
och redovisade sitt arbete i ett antal 1929 avlämnade promemorior och förs lag.
Under arbetena i Flottans arkiv knöt Forssell nära kontakt med olika företrädare
för den sjöhistoriska forskningen. Det var därför naturligt att blickarna föll på
honom, när ordförandeposten skulle tillsättas i det efter ingående diskussioner
1939 bildade Sjöhistoriska samfundet. Här kom Forssells organisatoriska och
vetenskapliga begåvning på ett kongenialt vis till sin rätt. Han hade förm:1ga an
säkerställa samfundets ekonomi och ge dess skriftserie en vetenskapligt sett framträdande ställning. Vid samfundets sammanträden blommade hans person alldeles
särskilt. Samfundets ledamöter lyssnade med spänt intresse till ordförandens eleganta och sp irituella konversation och njöt av hans slagfärdighet och charmfulla
och kultiverade framträdande.
Arne Forssell var en man med starka sym- och antipatier. Han var fast rotad
i sin familj och bland de många vä nner han alltsedan studieåren förvärvat på
olika håll, han var medelpunkten i flera sällskap och klubbar. Här kan nämnas
att Forssell 1941-1947 var ordförande i stockholmsavdelningen av Föreningen
Sveriges Flotta. Han var stridbar och inte lätt att tas med för politiska motståndare eller andra med vilka han råkat i kollisionskurs. För den som åtnjutit hans
vänskap känns det angeläget att betona hans varma omtanke, minnesgodhet och
välvilja. Hans klara hjärna, hans exakta minne och hans drastiska humor gjorde
honom till en särpräglad och ovanligt intagande människa .

Av ledamoten Bertil Broorne
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Bertil Lindeblad
Förre infanteribefälhavaren vid Blekinge kustartilleriförsvar, överstelöjtnanten
i Kungl Hallands regementes reserv, Bertil Lindeblad avled den l september 1974.
Bertil Lindeblad var född i Halmstad den 17 april 1907 som son till majoren
Valdemar Lindeblad och hans maka Isabella född Sönnerberg. Han avlade studentexamen i Halmstad 1925 och utnämndes efter genomgången officersutbildning till fänrik vid Hallands regemente 1927. 1931-1932 genomgick han armens
signalofficerskurs och tjänstgjorde därefter som signalofficer vid regementet.
Åren 1934-1935 tjänstgjorde han vid fälttelegrafkåren.
Lindeblad genomgick krigshögskolan 1937-1939 och erhöll därvid så goda
betyg att han 1940 antogs till generalstabsaspirant. Efter aspirantåren utnämndes
han 1942 till kapten vid generalstabskåren med placering vid VI. militärområdets
stab i Boden .
År 1945 återbördades Lindeblad till Hallands regemente och utnämndes 1947
till major vid regementet. 1949-1950 var han regementsstabschef. 1950 bedrev
Lindeblad studier vid franska armen. Han utnämndes till överstelöjtnant år 1951.
Lindeblad kommenderades 1953 som infanteribefälhavare vid Blekinge kustartilleriförsvar. I denna befattning kvarstod han till sin pensionsavgång 1962.
Efter pensioneringen tillrädde Lindeblad befattningen som distriktssekreterare
i Blekinge distrikt av Svenska röda korset. Han tjänstgjorde även en tid i kustartilleriförsvarsstaben, där han biträdde fortifikationsbefälhavaren vid dennes
krigsplanläggning.
I Kungl Orlogsmai~nasällskapet invaldes Lindeblad som korresponderande ledamot år 1961.
När Lindeblad tillträdde befattningen som infanteribefälhavare vid Blekinge
kustartilleriförsvar hade han en meriterande officersbana bakom sig. I infanteribefälhavarens uppgifter ingick bl a att under kustartilleriförsvarschefen ansvara
för och leda krigsplanläggningen i vad avser kustartilleriförsvaret vid mobilisering tilldelade armeförband inklusive hemvärnet samt dessas utbildning. Lindeblads klara intellekt, organisationsförmåga och goda hand med underlydande
personal gjorde honom väl kvalificerad för lösandet a v dessa uppgifter. Den
växling mellan stabs- och trupptjänst som va rit utmärkande för hans tidigare
tjänstgöring var helt naturligt också en stor tillgång. Han trängde snabbt in i de
problem han ställdes inför och löste dessa på ett utomordentligt sätt. Med all
rätt kunde han också glädja sig åt såväl kustartilleriförsvarschefens som underlydande person als - icke minst hemvärnsmännens - uppskattning och fulla förtroende. Han kunde vid sin pensionering se tillbaka på ett väl utfört arbete.
Det kan måhända vara svå rt för en armeofficer att vid en kommendering till
ett kustartilleriförsvar finna sig tillrätta i den marina miljö som präglar ett sådant. För Lindeblad uppstod icke något sådant problem. Med den förm åga att
snabbt acklimatisera sig i nya förhållanden och att knyta kontakter samt den
receptivitet som var utmärkande för honom hade han icke några sv~righeter att
anpassa sig till de nya förhållandena. Lindeblads intresse inskränkte sig emellertid
icke endast till de frågor som berörde armeförbanden utan omspände ä ven de rent
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kustartilleristiska. Detta framkom icke minst vid de föredragningar inför kustartilleriförsvarschefen som rörde för kustartilleri- och armefö rbanden gemensamma frågor.
I kamratkretsen var Bertil Lindeblad högt skattad för sin vä nfasthet och hjälpsamhet. Han var en boren sällskapsmänniska och - tillsamm ans med sin maka en gärna sedd gäst i Karlskronas sällskapsliv. Detta kan måhända synas oväsentli gt men saknar dock icke betydelse, då härigenom för tjänsten värdefu ll a kontakter kan knytas.
Bertil Lindeblad sörjes närmast av maka n Aina född Ekman samt barnen
Gunilla och Göran med familjer.
Av ledamoten C-F Gillberg

Gustaf Eva/d Holmberg
Förutvarande marindirektören Gustaf Evald Holmberg avled den 9 oktober
1974. Han var född i Orebro den 8 mars 1888, son till fabrikören Lars Gustaf
Holmberg och dennes maka född Grönkvisr.
Efter avlagd studentexamen 1906 antogs Holmberg som mariningenjörselev
och kommende rades samma år som mariningenjörsaspirant till Kungl Tekniska
Högskolan, där han avlade civilingenjörsexamen 1910. Samma år utnämndes han
till mariningenjörsstipendiat. Efter praktisk verksamhet vid svenska varv samt
vid Fore River Shipebuilding Co. Quincy, USA och Howaldtswerke i Kiel förordnades han till extra mariningenjör 1912, mariningenjör av 2 gr 1914 och l gr
1918. Under dessa år tjän stgjorde han vid örlogsvarven i Karlskrona och Stockholm alternerande med sjökommenderingar. Han erhöll tjänstledighet för civil
verksamhet 1920 och återinträdde i tjänst 1921. - Åren 1926-1932 var han
lärare vid Sjökrigsskolan; 1931-1933 kontrollant vid byggandet av statsisbrytaren Ymer och tankfartyget Brännaren vid Kockums varv samt 1935-1939 bl a
chef för fartygsdetaljen vid Marinförvaltningen . Under denna tjän stgöring befordrades han till marindirektör av 2 gr 1937. Han förflyttades till Karlskrona
Orlogsvarv 1939 där han tjänstgjorde som mobiliseringsin genjör till 1942, som
chef för Ingenjörsdepartementet till 1945 och som verkstadsdirektör för Marinverkstäderna till 1948 då han beviljades avsked från mariningenjörskåren. Han
förordnades därefter ytterligare tre år som verkstadsdirektör. - Han befordrades
till marindirektör av 1 gr 1944 och tilldelades kommendörs tjänsteklass 1946. Han var medlem av marinens museikommitte och intresserad av sjöhistorisk
forskning. På äldre dagar fick han tillfälle ägna sig åt arkivstudier och har bl a
skrivit en värdefull utredning om skeppshyggarsläkten Sheldon.
Holmberg var en av de första mariningenjörerna som genomgått den fullständiga utbildningen enligt 1905 års försvarsordning. Genom sin mångsidiga begå vning kunde han framgångsrikt genomföra de mycket skiftande ansvarsfulla arbetsuppgifter, som anförtroddes honom. En a v de svårare torde varit att leda det
gamla Ingeniördepartementet in i de arbetsformer som inträdde genom tillkoms275

ten av Marin verkstädern a . Det ovannämnd a förordnand et som verks tadsd irektör
efter pensionerin gen ger ett sakli gt erkännande av hans dugligh et. Till hans framgångar inom skilda arbetsfält bidrog säkerligen hans förtroendei ngivande och vinnande sätt och en sällsam förmåga att sprida tre vnad och glädje i kamratkret sen.
Författa ren till denna minnesteck ning hade förmånen att som mariningen jörselev
utbildas under Gustaf Holmbergs ledning. På äldre dagar frågade han en gång
"vad var det egentligen jag lärde er"? Trots medvetand et om hans anspråkslöshet
kunde jag ej undgå att svara "allt det man lär sig genom fostran a v en vän och
personlighe t" .
Gustaf Holmberg invaldes i K ungl Orlogsman nasällskape t 1931. - Han sörjes
närmast av sonen avd.direktö r Gösta Holmberg samt döttrarna fru Ann a Britta
Rosen berg och fröken Märta Holmbei·g.
Av hedersleda moten H Qvistgaard

Pafrik De Laval
Den 29 oktober 197 4 av led korrespond erande ledamoten i Kungl Orlogsman nasällskape t, f d kaptenen vid Kungl Svea Li vgarde Parrik de Laval. Han var
vid sin död 88 år gammal.
Det förunnades Parrik de Laval att ända in i sin ålders sena höst med obrutna
krafter ägna sig åt sina humanistiska och militärhisto riska intressen. Så sent som
en månad före sin död deltog han med stor vitalitet i Svenska Fornminnes förenin gens utflykt till uppländska fornminnes områden.
I det maritimhistoriska sam manhanget kan vi idag med tacksamhet erinra oss
Parrik de Lavals insatser. Han företrädde inom detta område en konstart som
på modellbyggeriets område skulle kunna jämföras med miniatyrmå leriets i elegans och precision.
Starens sjöhistorisk a museum äger tre modeller av de Lavals hand, alla belysande ärofulla sjöslag i vå r historia.
Med sin hi storiska kunsk ap och handens skicklighet har Parrik de La val med
dramatisk inlevelse i sina panoramam odeller sk ildrat Skeppet Olands strid vid
Orfordness den 2 8 juli 1704, Nils Ehrensköld s str id vid Hangöudd den 27 juni
1719 och utseglin gen ur Viborgska v iken, populärt kallat Viborgska gatloppet
den 3 juli 1790.
T rots det lilla formatet i skalorna l :400 och l :500 har de Lavallycka ts åte rge
en fabulös rikedom på autentiska detaljer och därigenom i sitt slag skapa t museets
mest mstrukttva och Jntresseväc kande demonstrat ionsobjekt.
Det sista verket av Parrik de Lavals hand som museet erhöll som aåva var ett
magnifikt schackspel vars pjäser utgö rs av små modeller a v olika 1700-talsfa rty!'"
och samtida befästninga r, ett lik a ori ginellt som fantasiegga nde utförande av de~
klasSJSka spelet.
Ett möte med Parrik de Laval va r alltid stimulerand e och hans förfinade och
vä nliga a ttit yd mot om världen va r ett högt föredöme, hans minne bevarar vi i
tacksam hågkomst .•
Av korrespond erande ledamoten Per Lundström
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Robota nskaffn ing - en fråga av
stor vikt

Ordförand ens i Kungl Örlogsman nasällskape t, viceamiral B. Lundvall, tal vid
nedläggand e av befattninge n den 15 november 1974

Vid Kungl Orlogsman nasällskape ts februa risammantr äde höll jag ett anförande
betitlat "Sjömålsro botar i det marina försvaret - behov och utvecklings linjer".
Jag sade då bl a:
"Vi har sjö- och kustroboten 08 , flyg vapnet har attackrobo tarna 04 och 05 .
Vi behöver en sjö- och kustro bot i slutet av 70-talet. Flygvapnet behöver en
attackrobo t i början eller i mitten av 80-talet. Nog borde vi anstränga oss att
åstadkomm a en gemensam utveckling, även om vissa krav och vissa delar av
robotarna måste vara olika. Det är ändock robotar som är avsedda mot mål av
en och samma typ: mål till sjöss."
Arbetet har sedan gått vidare. Vi har studerat och analyserat. Vi har vägt
lösningar mot varandra. Vi har kombinerat möjlig teknik i studieproje kten med
kostnader för att nå bästa lösning, bästa effekt. Vi har blivit ku nnigare.
Det är kanske för optimistisk t, för mycket begärt, att säga att vi borde ha nå tt
fram till en lösnin g redan nu. Problemet är svårt och vi måste vända på slantarna, noggrant bedöma kostnadern a. Och det vi får sätta in för att forska och
försöka är små summor utspridda på lång tid. Vi tvingas sannerligen ta lång tid
på oss. Betydligt längre än v i behöver. Vå ra utredningsk varnar mal långsamt.
Jag har ofta en känsla av att vi är för försik tiga, för mycket inställd a på att veta
allt - i detalj - innan vi beslutar oss. Med en sådan inställning tar det lång tid
innan vi når målet. Vi kommer i akterhand.
Det har då och då sagts att flottan är konservari v, att flottans folk allt för
länge blir kvar vid det som är beprövat och det som är in vant. Det är egentligen
ett märkligt påstående, som knappast har stöd i hur man har argumenter at för
en önskad utveckling a v fartyg och vapen.
Om man gör en tillbakablic k i Kungl Orlogsman nasällskape ts skrifter och
följer hu r Sällskapets medlemma r skärskådat problemen i gångna tider så finns
det visserligen uttalande för och emot en övergång från gamla vapen till nya,
från gamla fartygstype r till nya och fr ån gammal taktik till ny. Det vore mä rkligt annars. Men det som stå r klart är att man varit tidigt ute efter det nya och
att man ganska tidigt fått ett ställnings tagande för och inte mot utvecklinge n.
Man har i må nga fall varit utvecklingsledande.
Vad som skett inom sjökrigets område under de senast:: trettio åren kan utan
tvekan karaktärise ras som en mycket snabb utveckling.
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Vid det andra världskrigets slut fanns det inom flottorna slagskepp, hangarfartyg och kryssare för att n u endast exemplifiera med de största enheterna.
Nu är slagskeppen borta liksom den gamla typen av kryssare och de stora
hangarfartygen har minskat i antal. Inte därför att de inte skulle behövas, utan
därför att de kostar för mycket. Några kryssare med artilleri som huvudbestyckning är inte under byggnad. Däremot finns det moderna robotjagare t e jagare av
den sovjetiska Krestatypen som är nästan lika stora som våra Tre Kronor-kryssare.
Ser man på utvecklingen i vår flotta under motsvarande tid så finner man att
vid det andra världskrigets slut hade vi de tre pansarskeppen kvar, men de två
kryssarna blev inte färdiga förrän några år efter kriget. De kom för sent. Nu är
kryssarna borta sedan några år och vi a vser inte bygga några jagare. Vi har under
de senaste trettio åren ställt om från pansarskeppseskadrar till kryssareskadrar
och vidare till jagarflottiljer. Där är vi nu och vi vet redan hur vi vill se utvecklingen, v idareutvecklingen av den lätta flottan. Det är något helt annat än att
låta det bli vid det gamla.
Vi har inte råd att bygga nya Hallandjagare hur bra sådana fartyg än skulle
kunna bli. Vi vill gå vidare på den inslagna vägen att ersätta större fartyg med
mindre och ändock söka bibehålla slagkraften, styrkan. Vi har sökt göra det med
ett större antal av mindre och billigare fartyg. Vi har fått entydigt gehör för den
linjen, men vi har inte fått de ekonomiska möjligheterna att förverkliga den.
Antalet har inte ökats. Nu skall det sägas ifrån att kostnadsutvecklingen har varit
såda n - och det gäller sannerligen inte bara fartyg - att det varit svårt, mycket svårt, att få pengarna att räcka till ens en gång för att bibehålla det gamla
antalet enheter.
Vilken väg finns då ·att gå? Finns det överhuvudtaget någon väg som kan ge
lösningen. J a, säkerligen. Det vore ju ytterst märkligt om vi just nu skulle stå
inför något olösligt problem eller tvingas välja lösningar, som vore mindre övertygande.
Utvecklingen vä rlden över har visat att man i allt större utsträckning utrustar
fartygen med robotar. Den som för 25 år sedan velat påstå att vi i slutet av
60-talet skulle få uppleva fartyg av kryssarstorlek, 6-7000 tons deplacement,
med endast fyra 57 mm kanoner, men med robotar som huvudbestyckning, hade
nog haft svårt att bli trodd. Men så har utvecklingen blivit.
Vi har haft sjörobot - ett begränsa t antal sjörobotar - p å våra Hallandjagare i mer än 15 år. Vi var först i Västvärlden med ett operativt sjörobotsystem. Det var ett viktigt steg i utvecklingen man tog den gången. Samma robottyp utnyttjades även för att bygga upp rörliga kustrobotförband för kustartilleriet.
J ag framhöll vid mitt februarianförande i Sällskapet om detta utvecklingssteg.
. "Tanken var att en vidareutveckling skulle ske. Den utveckling som man börJade var utan tvekan mycket lovande. Den syftade till att få fram en robot till
våra kommande torpedbåtar - Spicabåtarna - och som ett alternativ till kanoner för tungt, fast och rörligt kustartilleri. Försvarsbeslutet 1968 innebar att de
e_~on?miska m~jligheterona ~ör marinen att fullfölja robotprojektet 08 B inte längre
forelag. Vt tvmgades atengen att avbry ta en utveckling som tekniskt var helt
möjlig och ekonomiskf inte avskräckande dyr."
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De kompletterande studier som sattes igång för ett knappt år sedan är visserligen inte helt färdiga. Men så mycket står helt klart att det är fullt möjligt och
ekonomiskt lämpligt att inrikta utvecklingen mot en robot eller rättare mot komponenter som kan utnyttjas i robotar för fartyg, för kustartilleri och för attackflyg . Tanken att utveckla en robotfamilj är riktig. Att vi har tekniskt kunnande
för att konstruera en sådan robot är odiskutabelt. Att vi har de industriella förutsättningarna likaså. Det finns också all anledning att tro att en svensk robot
skulle vara konkurrenskraftig på världsmarknaden och att det m a o skulle fmnas
köpare för en sådan robot. Därmed skulle styckepriset inte bli avskräckande.
Den andra vägen att gå är att köpa robotar från utlandet. Den möjligheten
står öppen, men den är väl ändock knappast den väg som vi i första hand borde
slå in på. Den gör oss mera bundna, något som vi både vill och borde undvika
med den utrikespolitik vi för.
Tiden rinner i väg. Vi måste snart nog ta ställning till frågan om de rörliga
kustartillerienheterna skall ersättas med robotar eller kanoner. Båda alternativen
är möjliga.
Vi har idag våra jagarflottiljer sammansatta av jagare och torpedbåtar. Jagarna har 12 cm artilleri och torpeder. Hallandjagarna har sjörobot 08 . De har
sådan utrustning att de kan leda flotti ljerna. I mitten av 80-talet måste jagarna
vara ersatta. Man kan tänka sig olika typer a v fartyg som ersättare för jagarna.
När man vid ersättningsbygge vill växla ner från ett större till ett mindre
fartyg och samma typ av vapen måste användas, är det fullt naturligt att ett
större antal av de mindre fartygen måste komma till, om slagkraften skall kunna
bibehållas.
Ett ledarfartyg, en ersättare för jagarnas eldkraft kan åstadkommas om vi får
tillgång till en sjörobot. Det är min övertygelse, underbyggd av studier, att vi
skulle kunna ersätta våra nuvarande sex Halland- och Ostergötlandjagare som
är på 3200-2200 ton med fartyg på 500-700 tons storlek.
Jag anser det således möjligt att med vapenteknikens hjälp, i detta fall med
utnyttjande av robotteknikens utveckling kunna minska fartygens storlek till
omkring fjärdedelen och ändock kunna åstadkomma en rimlig slagkraft och ledningsförmåga. Den reservationen måste jag dock göra att de större fartygens
mineringskapacitet måste lösas på annat sätt. Något som vi också glädjande nog
synes kunna göra med tillkomsten av ett tredje minfartyg.
Flottiljernas torpedbåtar är nya. De har vunnit stor aktning och respekt inför
utländsk expertis . Men det har också entydigt sagts att de saknar en viktig komponent: roboten. Robotar med här aktuella prestande får plats även på små
fartyg som SPICA-klassen, även om några torpedtuber finge tas iland.
En utveckling av våra nuvarande jagarflottiljer efter dessa linjer - med sjörobot som huvudbestyckning - skulle ge flottiljerna den styrka som erfordras för
att de även fortsättningsvis skulle bli de slagkraftiga förb and, som vi är i tvingande behov av.
Det som behövs är statsmakternas beslut, att vi skall utveckla robotar inom
landet och att vi får medel för att kunna gå vidare. Vi får inte förlora ytterligare
dyrbar tid. De studier vi hittills genomfört ger underlag för ett sådant beslut.
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Overbefälhavaren har begärt 50 mkr om :het under de närmaste två å ren. D e
pengarna skulle även räcka ti ll för utveckling av andra typer av robotar.
Jag anser det utomordentligt viktigt att statsmakterna ger sitt stöd för denna
utveckling. Vi mås te komma över från resonemangs- och studieskedet till ett
skede av konkret handlande och verksamhet .
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BJORN ELFGREN

Sjöstridskrafternas
politiska roll*)

SJÖSTRIDSKRAFTER KONTRA ANDRA PÅTRYCKNINGsMEDEL
Allmänt
Vi har i föregåen de kapitel sett exempel på insatser utanför det öppna krigets
r am med enbart sjöstridskrafter eller med sjsötridskrafter som efter hand ersatts av eller kompletterats med andra stridskrafter. K ven andra påtryckningsmedel har använts i kombination med sjöstridskrafter, t e ekonomiska och psykologiska, de senare i allmänhet syftande till ett rättfärdigande inför världsopmwnen .
För att rätt bedöma sjöstridskrafternas användbarhet räcker det inte att analysera tidigare relaterade fa ll. K ven fa ll där andra medel kommit till användning i jämförbara situationer måste beaktas. Först därefter kan en rättvisande
jämförelse göras.

Marin konstruktionsteknik har under senare år rest avsevärt
stegrade krav avseende funktion, miljötålighet och driftsäkerhet.
COMPAGNIE DEUTSCH har aktivt medverkat i denna utveckling_ ~ed konstruktion och tillverkning av skarvdon och svåra
- 1 v1ssa fall extrema - tillämpn ingar. Några exempel : Serie
DCI - undervattensdon läcktäta vid 200 bar, serie 943 kopplingsbara vid 300 m djup, skrovgenomföringar för 3001000. bar, sk?.rvdon för el. magn . losskoppling på 300 m djup,
koax1aldon for antenner.
COMPAGNIE DEUTSCH tillverkar också miniatyr- och subminiatyrdon enligt internationella normer MIL-C NAS CCTU
NFL-PRL etc. Åtskilliga typer återfinnes i fransk GAM~ Iista. '

COMPAGNIE DEUTSCH
8, Rue Henri Regnaull

HAMMAR & CO AB
Nybrokajen 7

92 SAINT-ClOUD

111 48 STOCKHOLM
Tfn 08-23 66 40

France
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Armestridskrafter
Armestridskrafter sattes in både i Libanon 1958 och i Kuwait 1961, i båda
fallen avsevärd tid efter sjöstridskrafterna. Anled ningen härtill är lättförståelig.
En stormakts stående armestridskrafter finns dels i hemlandet, dels i baser i
allierade (och ockuperade) län der. D e senare har norm alt en uppgift på platsen
och kan mera sällan av va ras. Tillgängliga reserver står i allmänhet i he mlandet.
K ven då dessa har hög transportberedskap, tillkommer transporttiden vid insatser långt hemifrån .
Transportvägarna måste säkras. Vid fl ygtranspor t gäller det att erhålla överfl ygningsrätt över aktuella länder, n ågo t som kan vara besvärligt. Trots stormaktern as alltmer utökade flygtransportkapacitet mås te den t unga utrustningen
begränsas.
Tillstånd till land- och järnvägstransp orter genom icke allierade länder torde
vara ändå svår are att utverka. Återstår sjötransporter, som ytterligare försenar
initialinsatsen, men som genom sin transpo rtkapacitet därefter medger en snabb
styrketillväxt Då vi tidigare konstaterat att snabbheten vid ingripandet är vä-

* Fortsättning från TiS nr 5 1974. (Genom ett beklagligt misstag blev författarens
namn förvan skat i föregående del av artikeln) .
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sentlig, är det naturligt att stormakterna (tidigare framför allt västmakterna)
föredrar insats med marina stridskrafter.
En maktpolitik baserad på armestridskrafter har största utsikterna att lyckas
mot nära grannar. Exempel på detta saknas inte. Det mest flagranta är väl Hitlers dynamiska diplomati, baserad på armen, och motståndarnas blåögda fredsvilja, som ledde till att Tyskland kunde besätta Rhenlandet, Osterrike och Tjeckoslovakien praktiskt taget utan att avlossa ett skott. Närmaste motsvarighet i
vår tid är Röda Armens insatser i och betydelse för stabiliteten i Osteuropa.
Att Osteuropa ligger helt inom den sovjetiska intressesfären kan numera anses vara fastslaget. USA visade vid Kubakrisen att deras intresseområde omfattade den västra hemisfären (jämför Monroedoktrinen) åtminstone ned till och
med den karibiska övärlden. Utanför dessa intresseområden, där en kollision
mellan supermakterna skulle kunna riskeras, manövrerar man med allt större
försiktighet.
Efter oktoberkriget i Mellanöstern uppstod en sådan kollisionsrisk. Då USA
befarade direkt ingrepp med rysk trupp, svarade man med en omfattande beredskapshöjning världen över för alla typer av stridskrafter inklusive strategiska
kärnvapenstyrkor. D essa åtgärder beledsagades av stark diplomatisk aktivitet,
varvid man noggrant klargjorde sin inställning. Någon rysk trupp sändes int ·~
till konfliktområdet. Däremot annonserade Sovjet att man skickat observatörer.
Detta tyder på att USA nådde målet med sin påtryckning, och att Sovjet kunde
använda observatörerna för att rädda sin prestige.
Kollisionsrisker mellan supermakterna som den ovannämnde torde i första
~1and uppstå genom . felbedömningar av motpartens ambitioner och grad av
mtresse. Om de utmynnar i hot om maktmedel blir detta hot inte begränsat till
geografiskt område eller viss typ av stridskrafter utan totalt. Därför skulle det
leda alltför långt ifrån ämnet att ytterligare följa resonemanget.
Bland övriga industriländer synes det inte längre vara aktuellt att använda
hot om maktmedel mot sina närmaste grannar. Därmed återstår frågan om sådant hot kan komma till användning mellan andra närbelägna länder. Tänkbara
sådana situationer har dock hittills antingen utmynnat i öppet krig, t e arabstaterna - Israel och Pakistan - Indien, eller stormaktsingripande, antingen unilateralt, som i Kuwait 1961, eller genom FN, det senare dock i allmänhet först
sedan krig utbrutit.
I sådana fredsbevarande aktioner har väl armestridskrafterna funnit sitt
främsta politiska användningsområde. De kan här spela en betydelsefull roll
även framdeles, nota bene om de välkomnas i värdlandet eller om andra stridskrafter banar väg för dem.

Flygstridskrafter
Mycket av vad som ovan sagts om armestridskrafter gäller även flygstridskrafter. K ven dessa ,är starkt basberoende och kan möta politiska hinder på väg
till ett konfliktområde. Flygstridskrafternas möjlighet till graderad insats är
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dessutom minimala. Man kan t e inte preja och visitera andra flygplan i luften .
Enda möjligheten att tvinga ned ett motvilligt "offer" är att skjuta ned honom.
För ingripande flyg mot fartyg krävs av samma skäl (och för säker kommunikation med den prejade) samverkan med egna fartyg. En sådan samverkan är
fullt tänkbar, och sku lle medge ingripanden med t e obestyckade tullbåtar.
Stridsflygplanet skulle då effektuera forderlig varnings- och verkningseld. För
landbaserat flyg är sådana uppgifter dock bara tänkbara i närheten av basen/
den egna kusten, och kan jämställas med andra av flygets uppgifter av beredskaps- eller IKFN-typ.
Vid insats mot främmande territorium framstår flygstridskrafternas bris tande
möjlighet till graderad insats som allvarligast. En demonstrativ överflygning är
väl tänkbar som styrkedemonstration men saknar sannolikt trovärdighet, om
den inte sker i samverkan med andra stridskrafter. En vapeninsats å andra sidan
strider mot regeln om minsta möjliga våld och höjer automatiskt konfliktnivån. De israeliska repressalieräderna med attackflyg under så kallad vapenvila
har inte i första hand varit en politisk handling på låg konfliktnivå utan ett
led i kriget mot guerillan.
Vad som här sagts om oförmåga till graderad insats gäller självfallet också
hangarfartygsbaserat flyg. Detta har dock genom sitt basoberoende en avsevärt
större strategisk (och politisk) rörlighet och utgör endast en länk i den väl sammansatta kedja som en modern sjöstyrka utgör.

Ekonomiska medel
Med ekonomiska medel avses här olika åtgärder från omfatande multinationella sanktioner till begränsade handelspolitiska bojkottaktioner, syftande till
att påverka andra staters politik. Gemensamt för alla sådana åtgärder är att
de fordrar lång tid för att ge en reell effekt. Enbart hotet om åtgärder kan
dock understundom ge vissa resultat. Åtgärderna kan vidtas isolerat eller
kombineras med militära påtryckningsmedel.
I relationena mellan supermakterna ha r handelspolitiska åtgärder fått en
ökad betydelse, allteftersom Sovjetunionen utökat och blivit mer beroende av
handelsutbytet med väst. Exempel på detta är diskussionen i USA om villkoren
för att Sovjetunionen skall erhålla eftersträvad status som "mest gynnad nation".
Sovjetunionen har bl a fått göra vissa politiska eftergifter, såsom att tillåta judisk utvandring utan krav på "emigrationsskatt". I detta stormaktspel är det
inte realistiskt att tro att hot om vapeninsatser skulle kunna ge samma resultat.
I relationerna mellan stormakterna och u-länderna är de förra inte benägna
att använda ekonomiska påtryckningar, då man i så fall lätt riskerar att de senare drivs att söka stöd hos den andra parten. Däremot kan man med positiva
biståndsåtgärder nå vissa politiska och andra gynnsamma resultat i för stormakterna attraktiva områden. En sådan politik bedrivs kontinuerligt av de båda
stormaktsblocken. Ett exempel härpå är Sovjetunionens arbete på att vinna baser och inflytande i Mellanöstern genom att ge arabvärlden massivt civilt och
militärt bistånd.
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U-länderna i dessa strategiskt viktiga områden har alltså fördel av att kunna
"spela ut" den ena supermakte n mot den andra för att vinna fördelar. Har uländerna dessutom egna oumbärliga råvaror, kan de föra en aktiv påtryckningspolitik mot stormakter na genom hot om nedskärnin g eller stopp av råvaruleveranser.
Politiska sanktioner i form av handelsboj kott och blockad har utövats mot
enstaka stater vid flera tillfällen efter det andra världskrige t. Sanktioner na har
i några fall varit godkända av FN. I andra fall har det rört sig om enskilda aktioner från grupper inom olika länder som t e bojkotten mot Sydafrika och
Grekland. De ekonomiska sanktionern a mot Rhodesia kombinerad es med blockad, som dock ej visat sig vara effektiv. För detta skulle en total politisk isolering krävas något som man hittills aldrig lyckats genomföra i fredstid.
Framgånge n av en blockad blir därför beroende av att de blockerade har
stridskrafte r till förfogande för att åstadkomm a en isolering, och det blir i första hand en ekonomisk och geografisk fråga om företaget har förutsättnin gar att
lyckas.
·

Sammanfattning
För att förmå en annan stat till eftergifter utan krigshandli ngar kan olika påtryckningsm edel användas.
Diplomatin måste i vissa fall stödjas av andra medel, militära och/eller ekonomiska. "Positiva" ekonomiska medel, d v s löften om bistånd eller fördelaktiga handelsavta l, kan ge relativt snabba resultat inom vissa gränser, liksom hot
om indragande av ekonomiska förmåner. Rent "negativa" åtgärder, som handelsbojkott, är långsamma och osäkra, och kräver ofta insats av betydande
stridskrafte r.
Då större snabbhet (och säkerhet) är nödvändig, stöds diplomatin bäst av
andra påtryckning smedel. På grund av sin stora strategiska rörlighet över fritt
hav och sin därav följande möjlighet att vara i de flesta tänkbara konfliktsom råden på ett tidigt stadium, lämpar sig sjöstridskra fter bäst för sådan verksamhet. Om insatser visar sig dra ut på tiden, kan de efter hand ersättas med andra
stridskrafte r.

OLIKA FARTYGSTYPERS ANVÄND BARHET
Bestyckningens betydelse
Orlogsfarty g konstrueras , i likhet med andra vapensystem, i första hand för
optimal verkan i krigsmiljö. Eftersom örlogsfarty gen också skall kunna insättas
i konflikter p å lägre nivå måste de besitta en viss flexibilitet. Härvid ställs särskilda krav på främst vapenutrus tningen. För en graderad insats på lägsta nivå
är följaktligen artillerikom ponenten nödvändig, eftersom endast denna medger
insättande av varnings- och verkningse ld under full kontroll.
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Små ytattackfartyg
Till små yrattackfar tyg räknas här kanon-, torped- och patrullbåta r m fl liknande enheter. Om dessa fartyg är bestyckade med artilleri är de användbar a
för enkla fartygsinsatser, d v s insatser där inget nämvärt mots~ånd förv~~1tas:
På grund av sin ringa storlek är de sta~~t basberoende -~ch kan ~~,te __ uppt~ada ,~
hårt väder. Detta medför att insatsmöjligheterna begransas ull naromrade n
och till relativt gott väder.
, .
.
Exempel på ingripande n med små ytattackfar tyg, (utom "IKFN -mgnpanden) är de isländska kanonbåtar nas insatser mot brittiska trålare och den nordkoreanska kapningen av Pueblo.

Större ytattackfartyg
Till gruppen större yrattackfar tyg räknas här kryssa;e, jagare och frega~ter,
m fl. De har ett deplacement från ca 1000 ton och uppat och kan operera langt
från sina baser. D å de ingår i sjöstyrkor med fartygsbure t underhåll kan de vara
till sjöss under lång tid och är relativt oberoende av väder och sjö.
Oavsett storlek och typ kan dessa fartyg indelas i två grupper, dels de äldre
med artilleri eller torpeder som hu vudvapen och utan modernt luf~värn, d~~s
modernare enheter med framför allt kvalificera t luftskydd men ocksa med s;orobot och sofistikerad e stridslednings- och sambandssystem. Bland de förstnämnda kan äldre jagare och fregatter komma till användning på lägre k~mfliktnivåer,
medan konvention ella kryssare och slagskepp torde ha spelat ut sm roll.
En av moderna enheter sammansat t sjöstyrka har däremot en mycket stor
flexibilitet med kapacitet för de flesta typer av ingripande n och med gott skydd
mot flyg och ub?ttar. Exempel på sådana ingripandet : är ku_bakaran_tänen, de
brittiska insatserna i fiskekriget 1973 och deltagande 1 amftb teoperanon er som
skydd åt hangarfarty g och landstignin gsstyrkoL

Hangarfartyg

.

.

o

I de tidigare nämnda exemplen på sjöstridskr~ft:rs insat~er på låg konfhkrnr: a
har hangarfarty g spelat en aktiv roll vid landsugmn garna 1 Ltbanon o~h Kuw~tt.
Deras uppgift var a_tt skapa lo~alt lufth_;rrav~ lde och därigenom_ stöd;~_lat:~st~g~
ningarna. Någon dtrekt vapemnsats fran stndsflygpl anen :ar mte ~odvandtg,
operationer na ägde ju rum påo begäran av resp~~uve regenn?.ar. Narvaron av
fartygsbase rat taktiskt flyg maste dock anses ho}a tolera_nst_rosk_:ln h?s potentiella motståndar e och torde underlätta en oblodtg landsugnm g aven 1 en tämligen hotfull miljö .
.
.
..
För ingripanden till sjöss, utöver rena blockadsttu auoner, ar dock hangarfartygen mindre lämpade. De opererar ju int~ utan av_sevärda skydds~tyrkor av
fregatter och jagare och blir därmed ett relattvt klumptgt och dyrbart mstrun:ent
för små insatser. I en blockeringssituation, som ändå kräver omfattande stndskrafter kan de emellertid komma till god användning och bl a bidra med flygspanin~sunderlag och bl a möjliggöra en massiv vapeninsats över stora ytor.

287

Amfibiestridskrafter
I amfibiestyrkor ing~r fartyg, som är speciellt avsedda för amfibieoperationer,
t ex helikopterhangarfartyg (commando carriers) med helikoptrar och embarkerade marink~rsförband eller landstigningsfarkoster. I denna grupp ing~r ocks~ k valificerade stabsfartyg för ledning av operationerna. En allsidigt sammansatt amfibiestyrka medger allts~ s~väl helikopterlandsättning relativt !~ngt in~t
land som landstigning i stridsgruppering p~ kusten. Ing~ende marink~rsförband
har normalt som förstahandsuppgift att trygga hamnar och flygplatser.
A v amfibieinsatser som gjorts efter VK 2 kan nämnas de tidigare berörda
operationerna i Libanon och Kuwait, USA :s landstigning i Dominikanska Republiken 1965 och Storbritanniens i Tanganyika 1964. Även Sovjetunionen inser
betyde}sen av att ha amfib~estridskrafter tillgängliga ~ konfliktomr~den, vilket
framgar av dess agerande 1 samband med oktoberknget i Mellanöstern 1973.
Den ryska medelhavseskadern förstärktes s~ledes den 18 oktober detta ~r med
fem landstigningsfartyg fr~n Svarta Havet. Ungefär lika m~nga hade tillförts
tidigare under kriget. Detta bör ses i samband med den samtidiga amerikanska
insatsen av marink~rsförband.

Ubåtar
.. A~ alla t~per. av örlogs~~rtyg torde ub~ten vara den som är minst lämpad
for kanonbatsd1plomat1ska roller. För det första strider den moderna ub~tens
dolda uppträdanden mot principerna för s~dana insatser. För att ett hot skall
kunna verksamt utövas mot motst~ndaren, m~ste han först och främst vara medveten om detta. En modern ub~t som uppträder i övervattensläge är i det närmaste oförmögen till vapeninsats i närzonen, samtidigt som den själv är ytterst s~rbar. Därtill är den relativt sv~rmanövrerad.
För det andra saknar de flesta ub ~tar möjlighet till graderad insats. Deras
vapen är robotar och torpeder, som oftast är m~lsökande ~ tminstone i slutfasen. En g~ng avfyrade kan de inte hejdas, och vapnens verkan är sänkande.
Att ha ub~tar i uläge för en katalytisk insats torde medföra stora risk- och
osäkerhetsmoment. Världens starkas te ub ~tsmakt har insett detta. Dess ub~tar,
som skuggar västmakternas sjöstyrkor världen över, sätts, s~vitt man vet inte
~n .i direkta konfliktomr~den. S~lunda har t e enligt uppgift inte en enda sovJetisk ub~t upptäckts utanför Indokina under hela vietnamkriget.

De "globala" makternas fartygsbestånd
Nation

l

Swra hangarfartyg
1973

USA
Swrbritannien
Frankrike
Sovjet

14 (6)

o
o
o

l

1983
12

o
o
o

l

l

Små hangarfartyg
1973

o
l

2

o

l

1983

?

l Oceangående yt-~
attackfartyg

l

1973

233 (75)
76
2
50
6? 138

o

l

1983
230
ca 70
65
ca 130

l

Amfibiefartyg
1973
63 (60)

4
8
11

l

1983
ca 70
5
9

?

Siffrorna inom parentes utvisar fartyg i USA:s reservflotta år 1973. Prognosen över beståndet 1983 avser totala antalet. Dessa fartyg kommer i huvudsak att vara moderna och mätt med dagens mått ha utomordentliga prestanda.
USA:s äldsta jagare kommer dock att vara ca 25 år gamla, såvida de inte dessförinnan skrotas .
De stora hangarfartygen deplacerar 60000-90000 ton och tar knappt 100
flygplan vardera. Fyra av dem kommer år 1983 att vara atomdrivna. De "sm~"
hangarfartygen deplacerar under 50000 ton och tar 25-50 flygplan. Till de
oceang~ende ytanackfartygen har räknats kryssare, jagare, fregatter och vad
amerikan arna kalla "ocean escorts". Endast amfibiefa_rtyg över 4000 ton har
medtagits. Här är att märka att västmakternas amfibiefartyg är betydligt större
än de sovjetiska och kan ha trupp embarkerad under !~ng tid. s~ medger t e
USA:s 63 aktiva amfibiefartyg en varaktig embarkering av nio bataljonsstridsgrupper med full utrustning för s~ väl landstigning/luftlandsättning som strid i
land. Deras fart ligger över 20 knop.
Med ledning av ovanst~ende kan följande slutsatser dras beträffande dessa
staters insatskapacitet:
- USA och Sovjetunionen är kapabla för alla typer av insatser i hela världen
med viss reservation för Sovjets än s~ länge bristande amfibiekapacitet.
Storbritannien och Frankrike har kapacitet för enklare fartygs-, sjöstyrkeoch amfibieinsatser i egna intresseomr~den samt därutöver överlägsna fartygs- och sjöstyrkeinsatser mot svagare motst~ndare.
För andra staters kapacitet kan följande förutses:
Japan f~r under 1980-talet kapacitet för alla typer av insatser i västra Stilla
Havet (utom möjligen beträffande amfibieinsatser).
- Kina har och beh~ller kapacitet för alla typer av insatser inom sitt närom-

-

r~de.

-

FLOTTORNAs SAMMANSATTNING OCH UTVECKLING
Allmänt
Av tabellen framg~r de "globala" makternas innehav av vissa väsentliga fartygstyper dels 1973 och dels deras sannolika innehav av s~dana far tyg ~r 1983.
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Ovriga i-länder är och förblir i varierande grad kapabla till fartygs- och
sjöstyrkeinsatser i sina näromr~den.
Bland u-länderna p~g~r p~ flera h ~ll en stark marin upprustning, som under
1980-talet kommer att till~ta ~tskilliga av dessa länder att mer eller mindre
effektivt kunna ingripa i resp näromr~den. Detta försv~ rar i motsvarande
grad stormakternas möjligheter att utöva marina påtryckningar mot dem.
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Stater i vårt närområde
Sovjetunionens globala kapacitet har tidigare berörts. För Sverige är självfallet också dess insatsmöjligheter i Ostersjön av stort intresse. En uppfattnnig
om Sovjets möjligheter här får man av Ostersjömarinen s nuvarande sammansättning. Den innehåller bl a tre Nanut jka, fyra Mirku, tio Petja, två Grisha, 25
Poti och 45 SO 1. Bland mindre enheter märks 40 robotbåtar av Osa- och
Komarklass samt 80 torpedbåtar.
-Inför 1980-talet tilldrar sig Grisha med lv-robot, 57 mm artilleri och auvapen samt Nanutjka, som därutöver har sjörobot, det största intresset. Båda typ erna senetillverkas för närvarande och är med sina ca 800 ton tillräckli gt
stora för att klara av de flesta väderlekstyper i Ostersjön. Fartygen kan komma
a.tt modifieras och helt nya fartyper kan naturligtvis också dyka upp i OsterSJÖn under det närmaste decenniet.
~vriga WP-staters kapacitet i Ostersjöområdet utgör endast komplement till
Sov;etumonens och behandlas därför inte närma re här. Västtyskland, Danmark
~ch Norge kommer däremot under början av 80-talet att tillsammans förfoga
?ver ett 100-tal snabba enheter med möjlighet till artilleri-, torped- och robotmsats. Det bör i detta sammanhang påpekas att strandstaterna väl kan täcka
Ostersjön med landbaserat flyg. Både Sovjetunionen och Västtyskland har särskilt marinflyg.

SJÖSTRIDSKRAFTERNAS POLITISKA ROLL UNDER 1980-TALET
Den marina miljön ·
Grundförutsättn ingen för nedanstående prognos är att storkrig mellan kärnvapenmakterna inte utbryter und er prognostiden som en följd av fe lbedömnmgar.
Under en i stort sett oförändrad kärnvapenbalans fortsätter avspänningssträvandena mellan USA och Sovjetunionen, emellanåt avbrutna av lokala konflikter. Sådana konflikter kan utvecklas till lokalt begränsade krig, där storma!ne~na ~öker tillgodose sina egna intressen intill gränsen för en markant
spndnmgsnsk. Skulle gränsen tan geras kommer stormak terna att samarbeta för
att undanröja riskerna.
Konkurrensen mellan stormakterna om inflytande, framför allt i strate"iskt
viktiga delar av världen, kommer att öka. De metoder som kommer tilr" användning är bistånd till uppbyggnadsarb ete, militärt bistånd, handelsavtal ekonomiska påtryckningar och mer eller mindre förtäckt hot om vå ld fÖr att
'
nämna de vik tigaste.
för östra
osäkerhet
viss
med
råda,
att
stabilitet
relativ
en
I Europa kommer
Medelhavsområd et. satellitstaterna kan möjligen uppn å en viss ekonomisk frihet men kommer i stort sett att ha samma status som idag. Inom EG fongår en
långsan:- ekonomisk oc.h en ändå långsammare politisk integration.
I Asien ko~1mer I~ma att utveckla en "andraslagskapa citet", medan J apan
kompletterar sm roll som ekonomisk stormakt med att även bli en militär makt290

faktor i västra Stilla Ha vet.
Utrikeshan deln ökar och handelsvägarna över haven kommer därmed att få
en växande betydelse. Sovjetunionens handelsflotta blir under 1980-talet störst
i världen. (möjligen med undan tag för Liberias) Västmakternas samlade tonnage
kommer fonfarande att överväga.
Sovjetunionen och J apan kommer att dominera fisket på världshaven. Kustfisket ut till 200 M kommer till stor del att regleras genom bilaterala avtal men
kan också ge upphov till utdragna konflikter. Utvinning av andra livsmedel ur
havet blir en realitet. Ledande blir här USA, Sovjetunionen och Japan.
Ytterligare fyndigheter av olja och naturgas under havsbottnen upptäcks och
exploateras. Flera sådana fyndigheter ligger inom områden som kontrolleras av
stater utan tidigare erfarenhet av oljeexploatering, varför andra stater och oljebolag kommer att tävla om att träffa för delaktiga avtal med dessa nya oljestater. Aven andra fyndigheter i havsbottnen, som t e tungmetaller, kommer att
bli lönsamma för exploatering. Konfliktorsaker kan uppstå vid inmutningen av
sådana fyndigheter.
En ekonomisk zon på 200 M och ingångna fiskeavtal kommer att ställa stora
krav på kuststaternas övervakningsapp arat. Stater som inte ens symboliskt kan
hävda sina rättigheter löper stor risk att bli utsatta för främst olaga fiske eller
tvin gas söka beskydd av andra stater. I trängre havsområden, där olika staters fiskeområ den gränsar till varandra, finns konfliktrisker vid gränsöverträdelser eller vid upptagande av fångster som är större än vad avtalen medger.
En utökning av territorialhavsbr edden till 12 M kommer likaså att kräva
övervakningsres urser i form av flygplan och fartyg. Dessa resurser kan också
användas för bevakning mot oljeutsläpp och andra föroreningar.

Betingelser för insatser
Principerna för insatser med begränsade sjöstridskrafter kommer att vara desamma som idag. Motiven fö r sådana insatser kommer heller inte att ändras. En
del nya motiv tillkommer enligt prognosen ovan. Metoderna anpassas till det
förändrade läget, som främst innebär följande. Allt fler stater som tidigare utsam för "kanonbåtsdiplo mati" har skaffat sig någon form av kustförsvar, något
som avsevärt försvårar enkla amfibieinsatser mot dessa stater och fartygsinsatser i deras närhet. Sovjetunionens ökade möjligheter till globalt militärt uppträdande har i stor utsträckning neutraliserat västmakternas möjligheter till insatser.
För insatser av "kanonbåtsdiplo matisk" karaktär ställer den nya miljön alltså skärpta tidskrav. Då insatta sjöstridskrafter löper stor risk att möta motstånd
både på främmande territorium och till havs, kommer överraskning och förutseende att bli av dominerande betydelse. Den stat som är förutseende nog att i
tid ha adekvata stridskrafter på platsen för en tänkbar konflikt, kan därigenom
fonfarande påverka händelseförloppe t. Den stat som kan slå till i en av motståndaren inte förutsedd riktning även kan få tid att åstadkomma ett fait
accompli.
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Förutom tillgång till lämpliga stridskrafter krävs därför även utomordentligt
goda underrättelse-, lednings- och sambandssystem. Stormakterna, som har sådana resurser, kommer i princip att fatta sina insatsbeslut på högsta nivå, medan
andra mindre väl utvecklade nationer kan tänkas ge mer generella direktiv till
sina förbands- och fartygschefer, varför dessas agerande i olika situationer kan
bli svåra att förutse.
Förutsättningarna för i tiden mer utdragen verksamhet blir desamma som idag.
Innan t e en blockad insätts, måste ett internationellt mandat erhållas eller alternativt de politiska och militära förutsättningarna klarläggas, så att aktionen
inte löper risk att mötas av väpnat motstånd. "Flag-showing" i främmande
hamn kommer att få en ökad betydelse för staternas prestige och handelsförbindelser m m.

Tänkbar politisk användning av sjöstridskrafter
Till politisk användning av sjöstridskrafter räknas här även insatser av polisiär natur. I prognosen används Cables indelningsterminologi.
Enkla fartygsinsatser kan göras av de flesta kuststater för att hävda suveräniteten över eget sjöterritorium och för att ingripa mot främmande fartyg i illegal
eller oönskad verksamhet i området. Framför allt kan man förutse en ökad
frekvens av ingripanden mot främmande fiskefartyg. Ingripanden kan delvis
göras av tull- och polisbåtar, t e mot handelsfartyg, men då större eftertryck
önskas krävs örlogsfartyg.
Prejning och visitering av oeskorterade handels- och fiskefartyg kräver endast enkla fartygsinsatser. Sannolikheten för sådana aktioner kan tänkas öka,
då allt fler småstater inom tredje världen skaffar sig ökade marina resurser, och
framför allt om de potentiella "offren" uppträder lika oförsiktigt som Pueblo.
Överlägsna fartygsinsatser kan bli nödvändiga i ovannämnda situationer om
de främman de fartygen skyddas av örlogsfartyg. Sådant skydd kan t e tänkas
insättas i samband med fiske i oti llåtna eller omtvistade vatten och - mer hypotetiskt - vid utforskning av havsbottnen inom annan stats ekonomisk zon.
Att nu bedöma var blockader kan bli aktuella under 1980-talet är knappast
möjligt. Visserligen skulle det inte vara svårt att uppnå en majoritet i FN :s
generalförsam ling för en blockad mo t Sydafrika, men då västmakterna av strategiska skäl knappast vill bryta helt med Sydafrika, sku lle ett sådant beslut inte
kunna genomföras i säkerhetsrådet.
I mindre känsliga områden kan dock FN-ledda blockader komma till stånd.
I en sådan aktion kan även tänkas integrerade sjöstyrkor under FN-flagga i
analogi med FN :s fredsstyrkor till lands. Sådana styrkor kan också tänkas i mer
allmänna övervakningsuppgifter eller för en "Strategi of intcrposition".
Blockader utanför FN :s ram kan huvudsakligen genomföras a v stormakterna
i deras respekriva närområden. För en blockad på annat håll, t e av en afrikansk stat, krävs att inget annat stormaktsintresse hotas, eller att den blockerande makten kan stödja sin aktion på tillräckliga maktmedel för att skapa ett
trovärdigt hot, inte bara i blockadområdet utan globalt. Denna princip gäller
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även andra typer av insatser med sjöstridskrafter, där man inte på mycket kort
tid kan ställa hu vudmotståndaren inför ett tolererbart, fullbordat faktum.
En blockad kräver i princip enkel men i tiden utdragen och uthållig sjöstyrkeinsats, om inte väpnat motstånd förväntas, i vilket fall överlägsen sjöstyrkeinsats fordras. En blockerande makt kan dessutom överväga att komplettera
blockadstyrkan med mineringar. Om detta bedöms kunna ske utan höjning av
konfliktnivån, måste det för den blockerande te sig som en ekonomiskt fördelaktig lösning. De bekantgjorda mineringarna kanaliserar trafiken, och blockadstyrkan kan minskas o s v.
För amfibieinsatser gäller som nämnts i stort sett samma geografiska begränsningar som för blockad. I känsliga områden har dock en överranskande amfibieoperation större möjlighet till framgång, förutsatt att målet kan nås snabbt.
Den bör alltså ha ett definitivt syfte, t e att avlägsna en regering. Mer omfattande operationer med målinriktat eller katalytiskt syfte medför större osäkerhetsmoment och därmed ökad risktagning. Sådana operationer kan dock inte
helt uteslutas. Ett hypotetiskt fall vore att i USA i ett mycket trängt läge göra
en överraskande amfibieoperation vid Persiska viken samtidigt som man med
en annan sjöstyrka blockerar tillfarterna till områdena innan Sovjet hinner få
stridskrafter ti ll platsen. Samtidigt måste USA ha en sådan beredskap världen
över, att Sovjet finner det olönsamt att svara med repressalieåtgärder på annan
plats. Styrkeförhållandena medför dock att USA sannolikt måste ha hela västvärldens stöd för att kunna genomföra en sådan operation. dverraskningsmomentet kan därvid lätt gå förlorat.
Det är i våra dagar inte förbehållet Västmakterna - de gamla sjönationerna
- att med hotfullt eller provokativt uppträdande sjöstridskrafter påverka mindre staters regeringar i deras handlande. Sovjetunionen kan, framför allt i sitt
närområde, på samma sätt understryka sina politiska ambitioner.
I en politisk strävan att skilja Norge från NATO kan som exempel omfattande flottmanövrar och massiva styrkedemonstrationer kring Nordkalotten och i
Norska Havet utnyttjas.

ERNST NYMANS
HERREKIPERING
Etablerad 1890

Telefon 102 98
Ronnebygatan 39 KARLSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter
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Den lettiska flottan 1918-1941.

leverantör till industri och försvar

Kort historik

från dessa huvudavdelningar:

Den lettiska flottans traditioner går tillbaka till hertigdömet Kurlands (15621795) sjös tridskrafter. Jacobus, som ble v regent år 1638 och under tiden 16421682 var hertig av Kurland förvärvade kolonier i Västindien (ön Tobago) samt
Västafrika (James-ön utanför Gambia) och planerade t. o. m. att få fast fot i
Australien. I längden var Kurland dock för fattigt och för svagt för att kunna
kolonialisera sina besittningar på andra sidan haven och försvara dem mot stormakterna. Mellan 1640 och 1660 avgick ca 18-20 kurländska expeditioner med
sammanlagt 28-31 fartyg från Europa med destination Afrika. T re av dessa
(med fem fartyg) nådde aldrig sitt mål. Ytterligare sex expeditioner seglade till
Tobago i Västindien. På J amesön höll Kurland en garnison på 60-140 man och
i Jillifree och Bayona ytterligare 20 man vardera. Då Sverige i oktober 1668
besatte Kurland och tog hertigen tillfånga, utnyttjade holländarna tillfället att
i februari 1669 erövra de kurländska besittningarna i Afrika, vilka följande år
på svenskt uppdrag förstördes av den franske korsaren Du Quesne. Den kurländske guvernören Stiel lyckades emellertid sluta förbund med de afrikanska
kungarna av Barra, Cumbo och Foni och i augusti 1660 åter fördriva holländarna från alla kurländska besittningar.
Under det engelska inbördeskriget hade Kurland understött rojalisterna med
pengar, krigs materiel, sex fartyg och livsmedel. Sedan Charles II bestigit tronen
gav han emellertid befallning, att kurländarna slutgiltigt skulle drivas ut ur
Afrika. Den 18 mars 1681 tvingade fem brittiska krigsfartyg den kurländska
garnisonen i Fort Jacobus att kapitulera. På liknande sätt uppnådde britterna
också att Tobago avträddes år 1690.
Sedan Kurland i samband med Polens tredje delning 1795 annekterats av det
kejserliga Ryssland under Katharina II och den siste kurländske härskaren hertig
Peter Biran tvungits abdikera, gjorde några letter tillfälligt och mer eller mindre
frivilligt tjänst i den tsaristiska flottan ombord på de kanonb åtsflottiljer, som
1812-13 hastigt sattes upp mot Napoleon och 1854-56 mot England och
Frankrike i de baltiska farvattne n.

stålgjuteri med konventionell formning och skalformning
Pulvermetallurgisk avdelning
Mekaniska verkstäder inkl. pressverk

Kohlswa Jernverks Aktie.bolag, Kolsva
Telefon 0221/510 00

Telex 4786

Telegram Jernverk Kolsva

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM
Renoveringar av motorer, dieselutrustningar
och backslag
Tectylbehandling
Svetsning ocr plåtslageriarbeten
Argonsvetsutrustning
Slip för far!yg upptill 150 ton
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Grundandet av republiken Lettland och den lettiska flottan
Under första världskriget trängde tyska trupper år 1915 undan för undan in
i Kurland och Livland och erövrade 1917 Riga och de baltiska öarna. Då ryssarna vägrade att sluta en formell fred, besatte tyska trupper på våren 1918 hela
Lettland och Estland och inrättade lokala förvaltningar där i avsikt att efter
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den tyska slutsegern knyta dessa områden fast till det tyska riket. I Lettland
hade sedan 1795 en förryskning ägt rum, medan samtidigt den tyska överklassen
förstärkts ; enbart mellan 1908 och 1913 fick 15.000 balttyskar sig tilldelade
80.000 tunnland mark. De baltiska staternas ursprungliga befolkning behandlades
som andra k lassens invånare och inkallades först under världskriget till obligatorisk rysk militärtjänst. År 1915 bildade ryssarna åtta lettiska skytteregementen,
vilka först insattes till försvar av Riga. Senare kom dessa att i Rysslands inre
utgöra en del av röda armens elittrupper. Vidare organiserade kommunisterna
år 1918 i Vitebsk den s k sovjetisk-lettiska flottiljen för försvar av Riga och
Zapadnaya Dvina. Flottiljen omfattade en sjögående del och en flodavdelning.
Riga besattes emellertid av tyskarna, innan flottiljen var stridsberedd. Endast
flodavdelninge n sattes in i Vitebsk. Den omfattade den f. d. tsaristiska 5. armens
pansarbåtar samt några fartyg från den lokala vattenvägsförvaltni ngen, samman lagt 2 ångfartyg och 5 motorbåtar under befäl av en viss Serebryannikov. Manskapet kom från den baltiska flottan; flot tiljens verksamhet bestod i början huvudsakligen av patrulltjänst längs demarkationslinjen på Zapadnaya Dvina.
Efter vapenstilleståndet den 11 november 1918 utsåg letterna den 18 november
en provisorisk regering under Ulmanis. De komm unistiska styrkorna gick omedelbart till angrepp. Redan i januari 1919 måste U lmanis sty rkor utrymma Riga.
Letterna drog sig tillbaka först till J elgava och slutligen till Liepaja (Libau), som
ockuperats av den tyske generalen Riidiger von der Goltz med ca 20 .000 man
fr ån "järndivisionen" och lantvärnet, vilket helt avvisade iden om ett självständigt Lettland.
Den 16 april störtades den lettiska regeringen U lmanis med tysk hjälp och en
ny tyskvänlig regering bildades under Needra. I gengäld lämnade tyskarna letterna ökat stöd i kampen mot bolsjevikerna; Jelgava återerövrades och Riga befriades den 22 maj 1919. Estniska trupper kom letterna till hjälp och därefter vände
sig letterna och esterna också mot tyskarna, tvang dessa att uppge Cesis och Jelgava och att den 3 juli 1919 sluta ett vapenstilleståndsfördrag. Detta förpl iktigade de tyska trupperna att lämna Lettland. Marionettregeringen Needra avgick
den 8 juli och regeringen Ulmanis slog sig åter ned i Riga och slöt i september 1919
i Pskow ett första v apenstilleståndsfördrag med Sovjet. Till sist måste letterna
också med polsk och fr ansk hjälp fördriva den i tysk tjänst stående ryske äventyraren "Furst" Bermondt-Avalovs s. k. tysk-ryska "västarme i Baltikum" på
35 .000 man. Andigen kunde de slutliga fredsöverenskommelserna undertecknas
med Tyskland den 15 juli 1920 och med Sovjet den 15 augusti 1920.
Under sin korta ockupation av Riga hade ryssarna som nämnts bildat en sjögående avdelning av den sovjetisk-lettiska fl ottiljen, vars förste befälhavare var
den polske matrosen Pilsudskii. Avdelningen tilldelades 64 artillerister från den
baltiska flottan. Man hade planerat att bestycka 20- 24 ångfartyg och omkring
40 båtar. Tidvis lär den sovjetisk-lettiska flottiljen ha omfattat 48 fartyg och
båtar; i början av den tysk-lettiska offensiven den 19 maj 1919 fanns där fortfarande 34 fartyg . Bolsjevikerna hade för avsikt att angripa de brittiska sjöstridskrafter, som i Riga-bukten understödde de "vita" letterna. För detta ändamål
skulle två mycket ålderstigna tsaristiska ubåtar från Kaspiska Havs-flottiljen,
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Kasatka och Okun, per järnväg överförs från Saratov till Riga och därifr ån insättas mot de brittiska fartygen. Båtarnas och de ryska järnvägarnas dåliga tillstånd, det stränga vintervädret och de militära operationernas förlopp förhindrade genomförandet av denna plan. I april och maj 1919 företog ryssarna ett
flertal mindre landsättningsoperationer i ryggen på de tyska och vitlettiska trupperna (exempelvis under tiden 14-25 april vid Mersrags).
Den 13 mars 1919 biföll Sovjet-Lettlands krigsråd organisationsutkastet till
flottiljen; flottiljen grundades officiellt den 15 mars och skulle vara stridsberedd
i slutet av maj. Den fö rsta avdelningen bestod av 5 ångfartyg med 123 man, den
andra avdelningen av två ångfartyg och 5 båtar med 76 man. Vidare fanns också
stabsfartyget Latvia med en besättning på 76 man och 35 minspecialister. Sammanlagt skulle flotti ljen förfoga över 340 man. Till ny befälhavare utnämndes
en viss Kotovsk ii, medan den f d tsaristiske sjöofficeren Berngard fick befälet
över första avdelninge n. På grund av oduglighet ersattes han emellertid i augusti
1918 a v den notoriske F. F. Raskolnikov. Enligt sovjetiska anvisningar skulle
besättningarna på fartygen tillhörande förs ta avdelningen i Riga huvudsakligen
rekryteras bland letter.
Utöver finkalibriga artilleripjäser och maskingevär ställde ryssarna ä ven åtta
152 mm Canetkanoner, 200 minor modell 1912 och 100 kustminor modell
"Rybka" till flottiljens förfogande . I april mån ad anlände ytterligare minor och
två 152 mm a rtilleripjäser samt minspecialister. Därav erhöll andra avdelningen
33 minor modell 1912 samt övrig minmaterieL I april 1919 avsattes även Pilsudskii på grund av "oduglighet" och ersattes av Karl Ya. Zedin (Karlis Zadins),
en lett och f d politkommissarie vid Volgaflottiljen. I mitten av april, då isen
börjat smälta, lades 200 minor ut utanför Diinamiinde och kustbatterier upprättades. I maj 1919 räk nade flottiljen 17 bestyckade ångfartyg, 16 bestyckade motorbåtar, 10 övriga båtar, 3 flodpråmar och 2 pontoner med en besättning av
498 man, varav 26 "kommendanter" .
Under tiden hade den tysk-lettiska offensiven mot Riga kommit igång. Den
22 maj 1919 intogs Riga och första avdelningens fartyg föll i tyska händer. Flottiljchefen Zendin hade stupat i striderna.
Andra avdeln ingen hade förgäves försökt understödja första avdelningen. Ett
detachement om 3 bes tyckade ångfartyg, 2 ångslupar, 5 motorbåtar och en pråm
lämnade Vitebsk den 15 maj och inträffade i Dvinsk den 19 maj; ångfartyget
Lebed strandade på vägen. Vattenståndet var lågt och Shtockamngofforsarna i
varje fall omöjliga att passera. Dessutom hade andra avdelningen otillräckligt
med bränsle och endast tack vare en reserv, som medförts p å pråmen, kunde fartygen den 24 maj anträda återfärden t ill Vitebsk . Andra avdelningen förblev
utan förbindelser och befäl, då den sovjetisk-lettiska armestaben och flottan ständigt befann sig p å fl ykt undan tyskarna och de "vita" letterna, och ställdes slutligen under befäl av den XV. röda armen.
Tyskarna vägrade att till letterna överlämna de i och vid Riga erövrade fartygen tillhörande första avdelningen och nu sattes dessa i tjänst försedda med
tyska besättningar. Letterna måste därför se sig om efter andra fartyg och den
22 juli 1919 grundade den f d tsaristiske marinöverlöjtnanten Eduards Pukitis en
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flottilj på floden Aiviekstes, en biflod till Diina. Flottiljen bestod av ett flertal
med maski nge vär och minkastare bestyckade motorbåtar. Dessa insattes mot återstoden av den XV. röda armen längs Aiviekstes och på Luban-sjön.
På hösten 1919 organiserade överstelöjtnanterna Pukitis och Eaumanis den
första och andra DUna-flottiljen, bestående av bogser- och motorbåtar, utrustade
med lätta artilleripjäser och maskingevär och delvis provisoriskt bepansrade.
Med dessa 12 fartyg skulle de tyska - och Bermondt-A valovs - trupper och
fartyg på Diina och Lielupe bekämpas.
Den 15 oktober 1919 understödde två brittiska och två frans ka kryssare, 4
brittiska jagare och en minutläggare under befäl av den franske kommendören
S. de Brisson under en timmes tid det 9. lettiska infanteriregementet på fästningen
Daugavgriva (Diinamiinde) under överste Bolsteins. Regementet hade med hjälp
av 7 lettiska fartyg satts över Diina, och efter hårda strider erövrades fästningen
Diinamiinde och Bolderaa. Vid striderna den 3 november 1919 genomförde 3
lettiska fartyg transporten av det 7. lettiska infanteriregementet över Diina vid
Edinburg, medan två lettiska fartyg understödde det 9. lettiska infanteriregementets angrepp över flod en Lielupe och ytterligare 4 fartyg de lettiska truppernas angrepp på cementfabriken. Två lettiska fartyg hölls i reserv som ambulansfartyg. Alla dessa kombinerade lettiska angrepp på de tysk-ryska trupperna blev
framgångsrika, dock kunde Baltia inte lasta ur de medförda trupperna vid Rigas
Jurmala, emedan det utlovade allierade stödet (brittiska kryssaren Dragon och
jagarna Voyager och Vortigern samt den franska kanonbåten MarneJ uteblivit.
Den 9 november 1919 gjorde det bepansrade lettiska fartyget "C" (Cesar) en
spaningsframstöt mot Sloka (Schlocken) på Lielupe-floden och den 16 november
kapade den lettiska flottiljen mellan Kaluciem och Mittau det bestyckade tyska
fartyget "O" (Oscar) och kunde slutligen den 25 november i Mittau (Jelgava)
även erövra den tyska flottiljen s återstående fem fartyg. Därmed var konflikten
slut mellan tyskarna och deras "v ita" ryska bundsförvanter å ena sidan och de
"vita" letterna å andra sidan.
Såsom en följd av sovjetiska övergrepp gick de "vita" letterna i öster tillsammans med polackerna ännu en gång till an fa ll och erövrade den 3 januari 1920
Dvinsk och "kretsarna" Lyutinski och Rezhitskii, varefter den 30 januari ett nytt
vapensti llestånd slöts mellan Lettland och Sovjetunionen.
Den sovjetisk-lettiska flottiljens andra avdelning hade inte någon del i dessa
strider och fick nöja sig med övervakningen av Zapadnaya Dvina. Det "röda"
ångfartyget Silachs besättning deserterade den 28 september nära Ull och fartyget
strandade och gick förlorat. Flottiljen utförde under sommaren och hösten 1919
huvudsakligen transportuppgifter för den röda armens 17. division och fick i november order att tillfälligt överlämna så många artilleripjäser och så mycket
manskap som möjligt till landfronten. Samtidigt omdöptes flottiljens andra avdelning till Zapadnaya D vina-flottiljen, då ryssarna nu uppenbarligen uppgivit
hoppet att åter få fotfäste i Lettland. Flottiljen deltog sedan 1920 i kriget mot
Polen och ställdes under befäl av den XV. röda armen.
På grund av det minskande vattenståndet och utvecklingen av det militära
läget fick flottiljen den 6 augusti 1920 order att överlämna sina fartyg till den
298

"röda" flottiljen , vilken på Niemen och Wisla kämpade mot Polen. Till följd av
det sovjetiska nederlaget vid \'V'arschawa kunde detta emellertid icke genomföras.
Flottiljen fick nu order att bege sig till Svarta Ha vet för att an vändas längs den
kaukasiska kusten. D en fortsatta polska frammarschen fick till följd att också
denna order å terupptogs i slutet av september, men underrättelser härom nådde
inte fartygen i tid. I november ordnades den slutliga förläggningen av de återstående fartygen i Kaukasus och flottiljen upplöstes den 25 november 1920. De
ännu användbara fartygen och båtarna överlämnades till Svarta Ha vs-flottan
i Sevastopol. Den långa resan från dstersjön till Svarta Havet var slut.

Uppbyggnaden av den lettiska flottan 1920-1924
Efter avslutade strider mot tyskarna och de "vita" och "röda" ryssarna, som
sammanlagt kostat Lettland över 3.000 människor i döda och 4.000 i sårade,
förfogade den lettiska flottan över ca 20 provisoriskt bestyckade småfartyg, som
endast delvis var lämpade för anv ändn ing i Rigabukten . En del av de fartyg och
båtar som föll i lettiska händer demobiliserades omedelbart. då de var oanvändbara. "O" (Oskar) lär senare ha sålts till Estland som M eeme. Den lettiska flottiljens f laggskepp blev flodpassagerar ångare n Sekunda.
Medan Estland förfogade över en relativt stark flotta till följd av erövringen
av ryska krigsfartyg i estniska hamnar och engelsmännens kapning av två moderna sovjetiska jagare, vilka omedelbart överlämnades till den estniska regenngen,
hade Lettland inte något enda riktigt krigsfartyg. Förgäves hade chefen för den
lettiska delegationen vid Paris-förhandlingarna, Janis Cakste, i februari 1920
vänt sig till de allierade med begäran om att tyska krigsfartyg skulle överlämnas
till Lettland; något som sovjet-letterna för övrigt också gjorde anspråk på. Redan
i mars 1919 hade den lettiska regeringen fastställt de olika officersgraderna inom
den lettiska flottan som då ännu inte hade några fartyg, och under de lettisktyska fredsförhandlingarna i juni 1920 begärde letterna att från Tyskland få
4 ubåtar, 1O torpedbåtar och 20 minsvepare, ett kr a v som tyskarna narurltgtvts
avvisade.
U n der sommaren 1920 förvaltade den lettiska armens marinavdelning fem
beslagtagna sjögående handelsfartyg, nämligen Saratova (1.000 BR T), Vera (750
BRT), Pornona (500 BRT), \Vesterplatte (750 BRT) och Weichsel (1.500 BRT)
och vidare 6 stora och 14 små bogserbåtar, två mudderverk och två fartyg, som
lydde under fästningen Diinamiinde (Daugavgriva), samt en flyt- och t~.å t~rr
dockor. Ifråga om besättningar fanns endast omknng 50 f d tsanstiska SJOOfftcerare och cirka hundra sjömän. I oktober 1920 "tillät" Nationernas Förbund att
Lettland skulle få hålla en flotta om högst 4 ubåtar, 8 jagare om vardera 1.500
ton, 1.500 minor och erforderligt antal sjöflygplan. Man smidde absurda planer
att reparera en uråldrig rysk ubåt, som sänktes av besättningen i Libau år 1914,
samt den gamla ryska pansarkryssaren Gromoboi, som 1920 såltsav ryssarna för
nedskrotning och som strandat på den lettiska kusten. Man nöjde stg sluthgen
med att sälja vraket för andra gången. På våren 1921 upplöstes mannavdelmng299

en, handelsfartyg en återlämnades till sina forna ägare och besättningarn a avskedades.
Då Lettland hade en SJOgräns på 494 kilomete r måste dock på något sätt en
flytande krigsmakt anskaffas. Man beslöt blygsamt att först och främst bärga
och reparera den den 29 oktober 1917 utanför Diinamiinde minsprängda och
sjunkna minsveparen "M-68". Fartyget bärgades i juni 1921 och bogserades till
Boldera, där det fick en genomgående översyn och delvis blev ombyggt och något
starkare bestyckat. Den 1O november 1922 sattes det såsom den nya lettiska flottans första fartyg åter i tjänst under namnet Virsaitis (Hövding). Bogserbåten
"T", som också tillhört flottan hade den 1 april 1922 såsom tender avträtts till
kustartilleriet och erhållit namnet Artillerist. Vidare fanns fortfarande tre gamla
rysk::~. motorbåtar: A-15 , som omdöptes till Granata, A-16, som numera hette
K o meta och Gauja, som fick namnet S pulga. A ven motorbåtarna tillhörde kustartilleriet resp. fästningen Daugavgriva och motorbåten Kometa tjänade också
som chefens för flottans jakt. Personalen bestod i början av 5 officerare och 63
man; chef för flottan var den f. d. tsaristiska sjöofficeren kommendör Archibald
von Keyzerling, vilken såsom expert på marina frågor var knuten till den lettiska krigsmaktens stab. I mitten av 1922 erbjöd sig Frankrike att skänka Lettland en jagare, förutsatt att regeringen förpliktigade sig till ett nära politiskt och
militärt samarbete med Frankrike och Polen och att beställa ytterligare krigsfartyg vid franska varv. Emellertid ansåg man sig från lettisk sida icke kunna acceptera detta förslag.
Den 25 januari 1923 förklarade den lettiske presidenten Ulmanis, att Lettland
måste ha en liten men dock slagkraftig flotta med ubåtar och lätta fartyg. Samma
år företog Virsaitis sin .första övningsresa. I mars 1924 hölls i lettiska parlamentet
en debatt angående kustförsvaret , varvid krigsminister n överste Fricis Birkensteins förk larade, att en liten flotta skulle kosta mindre och göra mera nytta än
endast artilleriförsva r. Emot socialisternas röster beslöts, att inom ramen för ett
fyraårsprogra m anskaffa 2 ubåtar, 2 minutläggare , 6 sjöflygplan och 500 minor
till ett sammanlagt belopp av 9.989.200 Lat. Dessa nybeställning ar skulle användas vid försvaret av Riga. Vidare planer att under de närmaste sju åren anskaffa
4 jagare, ytterligare 2 ubåtar, 18 sjöflygplan och 1.500 minor för försvaret av
Irbenssundet kom dock aldrig att genomföras. Beställningar gick till franska varv,
då de brittiska priserna låg 150 °/o högre och engelsmännen dessutom inte ville
tillå ta letterna att under byggnadstide n inspektera sina egna fartyg. I oktober
1924 undertecknad es byggnadskon trakten med de franska varven Normand i
Le Havre och Chantiers de la Loire i Nantes, vilka båda fick order på var sin
ubåt och var sin minutläggare . Fransmännen samtyckte också till att utbilda
6 lettiska officerare i Toulon och Bizerta.
Letterna gjorde också ansträngning ar att producera egna vapen. Enstaka marinflygplan kopierades fram till 1939. En egen modell konstruerade s också. Varvet Libau (Tosmare-We rk) tillverkade sjunkbomber av modell Pittinghof samt de
1924 beviljade 500 minorna. Härför ställde esterna till letternas förfogande en
gammal rysk 5-hornsmina, vilken skars i två hälfter och kopierades. Sprängladdningarna kom till stor del från gamla brittiska och tyska minor, vilka fiskats upp
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huvudsakligen i norska farvatten. De 500 minorna levererades planenligt inom
loppet av ett år och lagrades i fästn ingen Daugavgriva s. De skulle i fa ll av krig
användas vid försvaret av Riga och lrbenssundet och om möjligt även ull att
spärra Libau och Windau.
.
Ifråga om artilleri var situationen inom den lettiska flottan mindre fördelaktig.
Sedan Virsaitis bärgats hade hon förlängts med 6 meter och fått ytterligare officershy tter och en officersmäss för 16 personer. Fartyget utrustades med två
tj eckiska Skoda 86 mm artilleripjäser , två 57 mm kanoner och 4 maskingevär,
medan de i Frankrike byggda minutläggarn a och ubåtarna utrustades med franska
75 mm kanoner. Vid denna lilla flotta fanns alltså pjäser av tre olika kalibrar
och av två av dessa kalibrar v ar endast två pjäser av varje sort iordningställd a
för användning, vilket inte underlättade vare sig utbildning eller tillsyn. ~ör
ubåtarna inrättades i Libau en fl ytande torpedskjutni ngsanläggnin g, en elektnsk
laddningsstat ion, torped- och m inverkstad samt erforderliga bostäder för besättningarna i land . Ar 1929 köpte den lettiska flottan från fransmännen 20 gamla
ryska 450 mm torpeder, vilka år 1920 kommi t till Bizerta ombord på Wrangeleskaderns fartyg.
De lettiska krigsfartygen gick vintertid alltid in på varv för översyn och sattes
på våren åter i tjänst. Efter en tid av enskild utbildning för personalen företogs
sedan på somrarna manövra r och utlandsresor.
Kriser inom näringslivet och de fallande jordbrukspris erna omöjliggjorde efter
1928 den planerade vidare utbyggnaden av flot tan . Tidvis förelåg planer på att
var och en av de tre baltiska flottorna skulle förfoga över fyra ubåtar, Irbenssundet skulle befästas och gemensamt försvaras och dessutom skulle järnvägsbatte rier utbyggas.
Ar 1939 beslöt den lettiska regeringen att anskaffa ytterligare 4 ubåtar och en
3.000 tons minutläggare samt några motortorpedb åtar. Minutläggare n skulle utrustas med relativt grovkalibriga artilleripjäser och även göra tjänst som stats.jakt. Förhandlinga r med britter, fransmän och tyskar angående dessa order ledde
emellertid inte till några resultat, emedan dessa länder nu själva snabbt rustade
upp och icke var villiga att hjälpa småstater, som inte var deras förbundna.

Den lettiska flottans undergång 19 39-40
Då kriget brutit ut mellan Tyskland och Polen fastställ~e den lettiska regeringen den 2 september 1939 territorialgrän sen till fyra sjömtl och förkla rade sm
neutralitet. Man fruktade en tys k eller sovjetisk landning i mynningen av Lielupe
eller nå<>on
annan flod nära Riga och byggde där ytterligare bunkers. Från let0
tisk sida bedömde man att det för transport av en fientlig diyision skulle behö vas
ca 35 handelsfartyg av den i Ostersjön vanliga typen. Den 11 september mobiliserade Lettland tre årsklasser om sammanlagt 12.500 man, a v vilka ca 500 tillhörde flottan. Virsaitis hade alltid ångan uppe och låg såsom vaktfartyg vid infarten till handelshamn en Libau, medan Varanis bevakade infarten till krigshamnen Libau och sjöflygplanss tationen. Några infanterikom panier och ett batteri
från 1. artilleriregem entet förstärkte Libaus försvar mot överrumpling . De lettis301

ka fyrtornen besattes med anställda i flottans bevaknings- och underrättelsetjänst.
I september internerades en polsk fiskekutter med 2 officerare och 2 meniga.
Virsaitis måste också från de lettiska territorialvattnen avvisa två snabba kustbevakningsbåtar under fristaten Danzigs fla gg, ytterligare ett krigsfartyg från
tyska flottan och fyra "okända" ubåtar.
Britterna organiserade p å hösten 1939 ett flyktförsök för omkring 300 polska
officerare, som internerats i Libau, vi lka efter att ha övermannat vakterna försökte nå den lilla hamnen Pavilosta, där en bogserbåt från Riga skulle föra dem
till ett vä ntande svenskt fartyg. Operationen misslyckades emellertid, då de lastbilar, som skulle föra officerarna från Libau till Pavilosta inte fanns tillstädes.
Flyktingarna infå ngas ca 30 km från Libau . Lettland kom härmed allt starkare
under politiskt tryck från Tyskland och Sovjetunionen och kunde inte mer räkna
på hjälp från väst makterna.
Den 2 oktober 1939 framlade Sovjetunionen ett ultimatum till Lettland med
krav på avträdande av baser och slutande av en biståndspakt, och då Hitler i det
hemliga tysk-ryska tilläggsfördraget av den 23 augusti 1939 förklarat sig icke
vara intresserad av de baltiska staternas öde, måste den lettiska regeringen böja
sig för önskemålen från Moskva . R yssarna begärde och fick flottans hamn i
Libau med flygplats, handelshamnen Windau (Ventspils) och land nära järnvägsstationen Priekule (i Kurland) för en flygplats och kustbatterier samt rätt att i
Lettland förlägga 25.000 man sovjetiska trupper av alla vapenslag. Stalin hade
först velat påtvinga letterna 50.000 man sovjetiska trupper, 15 ubåtar och starka
luftstridskrafter.
Letterna hade endast fem dagar på sig att utrymma hela ubåtsbasen Libau samt
torpedverkstad, förråd ·och kollager för Virsaitis. Strax före midnatt den 31 oktober löpte de lettiska krigsfartygen ut mot Riga, tungt lastade med materiel,
medan den sovjetiska kryssaren Kiraw redan hotande ångade fram och tillbaka
utanför infarten och efter letternas avfärd omedelbart besatte Libau.
Virsaitis fick en ny ankarplats vid min di visionen i skydd a v fästningen Daugavgriva, medan ubåtarna och Varanis ankrade i Andrejosta-hamnen i Riga. De
sex sjöflygplanen fick sin sommarförläggningsplats på Kisisjön. De båda ubåtarna, som i Libau erhållit uppvärmning från land, måste under hela vintern få
ånga från Varanis för uppvärmning.
Från och med början av mars på våren 1940 gick Virsaitis, lmanta och
Viesturs i tur och ordning för översyn till det lilla och föga effektiva varvet
Daugavgriva. Varanis kunde docka först den 15 maj. Ryssarna tillät ubåten
Spidala att den 30 maj 1940 komma till Libau för översyn under högst 5 dagar;
hennes misstrogne befälhavare kommendörkapten K. Kalacis klarade av arbetena
på endast två dagar och återförde sin båt till Riga. Då kort därpå även Ranis
gick till Libau för översyn, hind rades den av ryssarna under all ehanda förevändningar från att löpa ut och togs utan strid den 17 juni 1940.
Den 16 juni 1940 överlämnade Molotov till den lettiskt ambassadören i Moskva
ett nytt brutalt ultimatum, vilket omedelbart antogs av regeringen i Riga. Redan
den 15 juni hade ryssarna provocerat fram gränsstrider, vid vilka det på lettisk
sida förekommit döda, sårade och fångar. Därefter marscherade sovjetiska pan302

sartrupper in i Lettland, besatte alla större orter och överlämnade makten till
en mos k va vän li g marionettregering.
Enligt amerikanska uppgifter skall ryssarna i juni 1940 ha besatt Lettland med
följande stridskrafter: 12 divisioner, 5 pansarbrigader med 1.000 stridsvagnar
och 500 fly gplan, samman lagt 200.000 man. Därtill kom även starka sjöstridskrafter samt tiotusentals NK VD-poliser.
För den lettiska flottan utspelade sig dramat på följande sätt: Medan ubåten
R anis den 17 juni beslagtogs a v ryssarna i Libau, löpte tre sovjetiska ubåtar in
i Diina och ankrade nära Virsaitis utan att först ha sökt lettiskt tillstå nd att
befara lettiska far vatte n. Yttcriigare sovjetiska krigsfartyg koncentrerades i Rigabukten. Den 18 juni löpte den sovjetiska jagaren Karl M ar x in i Diina och passerade och salu terade Vi rsaitis, som inte kunde besvara hälsningen, då hennes kanoner endast var laddade med skarp ammuni tion. Saluten besvarades av ett lettiskt
kustbatteri.
Från den lettiska flottans sida föreko m inte något väpnat motstånd mot den
sovjetiska ockupationen. Redan den 27 ju li ställdes de lettiska fartygen formellt
under den sovjetiska flottans befäl och måste fira "Röda Flottans" dag den 28
juli; därefter ångade de till Libau med ryska matroser ombord och under ledning
av sovjetiska krigsfartyg. Där togs under de följande månaderna talrika officerare
och underofficerare ur tjänst, då de i rysk bemärkelse inte kunde betraktas såsom
pålitliga.
Den 5 augusti 1940 "upptogs" Lettland i Sovjetunionen och fö rvandlades den
27 augusti till en sovjetrepublik. C:a hälften av dem som tillhö rde den lettiska
armen blev demobiliserade och av resterande 8.000 man bildades de 181. och 183.
sovjetiska skyttedivisionerna.
De lettiska krigsfartygen nedhalade sin nationella örlogsflagga och måste hissa
den sovjetiska flaggan . (Flaggorna från Virsaitis och minutläggaren Imanta samt
amiral Spades amiralsflagga kunde räddas från ryssarna och föras ut ur landet;
de befinner sig f. n. i USA). Istället för sina lettiska namn f ick fartygen endast
taktiska nummer T-297 (Virsaitis), T-298 (lmanta) och T-299 (Vies turs). På
varje fartyg inskeppades en poEtkommissarie och ett flertal sovjetiska komsomolmedlemmar; t. ex. på l man ta sju ryssar.
I oktober 1940 a v gick de lettiska fartygen för första gången tillsammans med
sovjetiska enheter för manöver till havs, varvid Imanta och Viesturs landsatte
trupper på ön Saaremaa (Osel). Plötsligt uppkommande tät dimma erbjöd de
lettiska fartygen två gånger möjlighet att undkomma ti ll Sverige, men befälhavarna på Virsaitis, lman ta, Viesturs och Varanis kunde inte fatta ett sådant beslut, då de var rädda fö r sina anhörigas li v.
U båten Spidala hindrades den 17 juni fr ån att löpa ut ur Rigas ham n av två
sovjetiska jagare från sjösidan och två stridsvagnar från landsidan. I samband
med färde n till Libau den 21-22 juni erbjöds ett sista tillfälle att undkomma,
vilket emellertid befälhav a ren inte ville begagna sig av, då även han räknade
med repressalier mot de anhöriga från ockupationsmakternas sida. De båda lettiska ubåtarna blev därför liggande i Libau; ryssarna behöll endast en lettisk
underofficer på varje båt och hade inte möj ligheter att använda sig a v de re lativt
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komplicerade ubåtarna.
I juni 1941 utbröt plötsligt i de tre baltiska staterna en redan sedan månader
förberedd våg av deportationer och avrättningar, för vilken enbart i Lettland
över 34.000 personer föll offer. Bland dessa befann sig också ett stort an tal anställda i flottan. Den 14 juni 1941 häktades och deporterades plöts ligt amiral
Spade och y tterligare tio officerare. Kommendörkapten E. Rinks avrättades den
27 juni 1941 i Rigas centralfängelse.
Ytterligare 12 lettiska sjöofficerare mötte ett okänt öde, förmodl igen mördades
ä ven de eller omkom und er deportation. Sex sjöofficerare föll i kampen mot de
sovjetiska trupperna under år 1941 och sex f d sjöoffice rare kunde efter kriget
via Tyskland n å USA . En emigrerade till vart och ett a v länderna England,
Danmark, Sverige och Australien. På rysk order stannade åtta officerare kvar
på de lettiska krigsfartygen; två av dem är säkert icke mer i livet. Am iral Teodors Spade, som föd des den 6 mars 1891 i Ventspils, deporterades med sin familj
till Novo-Sibirsk och överlevde endast tack vare sin robusta fysik; han dog den
25 juli 1970 som politisk deporterad i Karaganda, Kazakhstan.
Efter det att kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen brutit ut deporterade
ryssarna ytterli gare 12.200 män niskor till Sovjetunionen . Under åren 1940-41
avrättades, häktades eller deporterades sammanlagt 4.665 lettiska officerare, underofficerare, soldater, poliser och gränsvakter av ryssarna, däribland 23 generaler och en amiral. Konteramiral greve Keyzerling kunde däremot såsom bal ttysk
i oktober 1939 göra anspråk på att bli återförd till Tyskland, där han överlevde
andra världskriget. Senare fick han tack vare interven tion av den brittiske fältmarskalken Lord Alexander ut vandra till Kanada, dä r han senare avled.
Angående de lettiska· krigsfartygens öde i den sovjetiska flottan är följande
uppgifter kända:
De båda ubåtarna R onis och S pidola var fortfa rande icke iordningställda och
sprängdes den 26 juni 1941 på order av den rys ke hamnkommendanten i Libau
tillsammans med den gamla jagaren Lenin och fyra sovjetiska ubåtar. Ubåtstendern Varanis skall under befäl av en lettisk officer redan före krigsutbrottet ha
överförts till Ladoga.
Kustartilleritendern Artillerist under befäl av den lettiske sjöofficeren E. Zalitis gick förmodligen förlorad på Ostersjön år 194 1. Virsaitis under befäl av den
lettiske kommendörkapten Mezroze användes efter krigsutbrottet för minutläggning i Irbenssundet och eskorterade i samband härmed sovjetiska fartyg från
Riga ti ll Reva!. Vid försvaret av Reva! skall fartyget ha skjutit ned tre tyska
flygplan. Virsaitis lyckades i slutet av augusti nå Leningrad men gick vid evakueringen av garnisonen på Hangö på en mina och gick under den 2 decem ber
194 1.
lmanta under befäl av den lettiske kommendörkapten Lasis deltog likaledes i
minutläggningen i Irbenssundet i början av kriget mot Tyskland men sjönk
redan den 1 juli efter att ha gått på en (förmodligen) rysk mina i Moonsundet,
varvid enl igt uppgift endast en lett kunde räddas. Aven Viesturs hade en lettisk
befälhavare, kommendö rkapten Turovski, och deltog i min utläggni ngen i Rigabukten och skall därvid ha skjutit ned ett tyskt flygplan. Inga tillförli tliga upp304

gifter före ligger ännu angående detta far tygs slutliga öde. Den lettiska flottans
olika motorbåtar (Brinmus, Lidaka, Kometa, Granata, Spulga o s v) gick väl alla
förlorade vid Sovjets ut rymning av Baltikum sommaren 1941.
De lettiska handelsfartygen SS Daugava (189 1, 1.430 BRT) och SS Turaida
(1 900, 2.388 BRT) användes i juni 1941 av ryssarna som transportfartyg för att
föra krigsmateriel till Tallin. Daugava under befäl av den lettiske kapten Braskis
transporterade den 25-27 augusti 1.500 sårade från Tallin t ill Leningrad . Turaida stod under befä l av den lettiske kapten Tomsons .
Av 103 sjögående lettiska handelsfartyg ku nde ryssarna i juni 1940 beslagta 42 .
Vid utbro ttet a v det tysk-ryska kriget i juni 1941 fa nns endast 23 lettiska handelsfartyg under sovjetisk kontroll, medan 32 var i tyska händer.
Ytterligare 18 lettiska handelsfartyg om sammanlagt 51.837 BR T blev kvar
i väst under allierad kontroll. Av dessa fartyg unde r lettisk nationalitetsflagg
föll under kriget 13 om sammanlagt 37.194 BR T offer för tyska ubåtar, minor
och bomber, varvid 200-300 lettiska sjömän fick sätta livet til l. Efter kriget
kunde britterna i tyska hamnar beslagta y tterli gare 12 lettiska fartyg om sammanlagt 29.269 BR T, så att totalt 17 lettiska handelsfartyg om sammanlagt
87.106 BR T överlevde krige t i väst. De återlämnades icke till ryssarna, utan gick
vidare under lettisk flagg för sina tidigare ägare. Hälften av de 25 lettiska handelsfartyg, som i juni 1941 befann sig i sovjetiska händer, gick under 1941 förlorade, va rvid ett stort antal sovjetiska soldater drunknade.
Omkring 900 letter tjänstgjorde i tyska örlogsflottan under 1941-45 och
ytterligare 250 man i flottans luftvärn eller i kustartilleriet. Omkring 146.000
letter inkallades till tyska krigsmakten. Omkring 40.000 man dödades och 40.000
uppgavs som "saknade". Tyskarna mördade omkring 95.000 lettiska judar.t
Trots si n goda utbildning kunde den lilla lettiska fl ottan inte ge något bidrag
till Lettlands försvar, då regeri ngen inte vågade bjuda Sovjet motstånd. Till föl jd
av bristande politi skt och militärt samarbe te mellan de tre baltiska staterna och
otillräckligt rustningsläge trodde sig varje enskild baltisk stat vara tvungen att
kapitulera inför de sovjetiska hotelserna. De baltiska staternas ammunitionsförråd räckte för högst tv å veckors krig. Den egna rustningsi ndus trin var otillräcklig ; från utlandet (Tyskland, västmakterna, USA, Sverige) kunde man av politiska eller geografiska skäl inte vänta sig någon hjälp. Samm an lagt förfogade
de tre baltiska staterna i fredstid över 12 divisioner med över 60.000 man och
omkring 400 fly gplan ; i fall av krig stod ytterligare 365.000 utbildade reservare
till förfogande, så att man kunnat räkna med minst 15 divisioner och några brigader. De tre ländernas sjöstridskrafter var mycket svaga, sammanlagt 4 ubåtar,
4 minutläggare och 4 kanonbåtar samt någ ra hjälpfartyg. Militärt hade läget
varit förd elakti gare, om alla tre länderna hade genomfört sitt andra flottutbygg-

Enligt fö rsiktiga uppskattninga r uppgår de lettis ka förlusterna i människoliv under
andra vä rldskriget till 656.500 personer eller 33 °/o- av befolkningen, nämligen till väst
evakuerad e ell er fl ykta de (240.000), fallna eller saknade (85.000), av ryssarna deporterade
eller mördade (236.500), av tyskarna deporterade och mördade (95.000).

t
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nadsprogram, ty d å hade ca 12 ubåtar, 4 eller 6 jagare, ett dussin motortorpedbåtar och några moderna minsvepare samt ett hundratal marinflygplan funnits
att tillgå, alltså en flotta med vilken man under en tid hade kunnat spärra av
Finska viken, Irbenssundet och Moonsundet. En militär allians mellan de tre
baltiska staterna och Finland hade t o m kunnat ge i runt tal en miljon soldater
och icke föraktliga luft- och sjöstridskrafter och göra varje tyskt eller sovjetiskt
angrepp till ett mycket riskabelt företag. Tyvärr kunde de baltiska statsmännen
inte inse den fara som hotade. För detta har de i många fall fått betala ett högt
pris med sina liv och med äran och deras folk med förlust av frihet och självständighet.

Det lettiska kustartilleriet
Lettiska kustbatterier försvarade Dwinas inlopp till Riga och sammanfattades
i fästningen Diinamiinde (Daugavgriva); ytterligare befästningar fanns p å Mangali-ön (Mangalsala). Kustartilleriet påbörjades den 7 april 1920, d å ett självständigt a v traktorer draget kustbatteri sattes upp på Mangali-ön utrustat med
fyra brittiska 1S2 mm haubitsar. Detta följdes den 6 juni 1920 av 1. kustbatteriet
i Fort Komet i fästningen Daugavgriva med till en början 2 ryska Schneider
10S mm kanoner och 2 tyska 1S cm haubitsar, vilka senare ersattes med ytterligare 2 ryska Schneider 1OS mm kanoner. Den 24 september 1920 bildades det
2. kustbatteriet och den 2S oktober iordningställdes fästningsområdet på Daugavgriva. Fästningen var i mycket dåligt skick och måste ges fullständig översyn
både ifråga om byggnader och organisation. Kustartilleriet erhöll den 6 maj 1921
ytterligare 4 st. 3,42S " ·artilleripjäser, vilka emellertid var så gamla, att de endast
kunde användas för salutering.
Den 1 april 1922 insattes kustartilleritendern Artillerist, vilken även användes
som artilleriskolskepp. Traktorbatteriet på ön Mangali överlämnades till armens
artilleri och här uppställdes istället 4-77 mm järnvägsartilleripjäser såsom 3. ku stbatteri.
Den 17 september 1924 ägde för första gången en gemensam manöver rum
mellan kustartilleriet, marinen och armetrupper. År 192S organiserades 4. och
S. kustbatterierna samt ett fästnings luftvärnsbatteri. Fästningen hade också två
strå lkastare, under vatte nskabelförbindelser och gasskyddsmedeL
Den 1S maj 193S omorganiserades batterierna i Daugavgri va till ett kustartilleriregemente med två avdelningar. Den första omfattade luftvärnsbatteriet (1.)
samt 2. och 3. batterierna på ön Mangali, medan 2. avdelningen bestod av 4. och
5. batterierna på fästningen Daugavgriva samt ett underrättelsekompani. Den
fredstida styrkan på regementet uppgick till omkring 500 man med 20 artilleripjäser. Fram till 1937 nyutrustades batterierna på följande sätt:
1. batteri et
4 gamla ryska 76 mm luftvärnskanoner
2. batteriet
4 franska Canet marin 152 mm kanoner
3. batteriet
4 brittiska Vickers 152 mm haubitsar med traktorer
4. batteriet
4 franska Schneider 105 mm kanoner
5. batteriet
4 franska Canet marin 152 mm kanoner.
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Canet-pjäserna ställdes år 1937 på järnvägsplattformar, så att de vid behov
skulle kunna insättas på en speciellt byggd järnvägslinje mellan Bolderaja och
Varna eller också föras på järnväg till Libau (Liepaja) eller Vemspils (Windau)
eller vilken annan ort som helst i Lettland. Slutligen fanns också sex f. d. ryska
pansartåg.
.
Maskingevärsbunkers byggdes nära floderna Bullupe och Gauja för att v1d
varje tillfälle försv åra landningsoperationer väster och öster om Riga. Det närmaste områdwet kring fästningen Daugavgriva kunde dessutom sättas under vatten. I skydd av fästningen, som här spärrade den ca 1.000 m breda Diina, låg
den lettiska flottans mindivision med lmanta och Viesturs. I fall av krig planerade man inte med något längre försvar av Libau, då fästningen låg för nä ra den
litauiska resp. tyska gränsen och ryssarna redan före 1914 utrymt och avskrivit
denna endast några år tidigare med stora kosrnader uppbyggda framskjutna bas.
Allt som allt var det lettiska kustförsvaret inte särskilt effektivt; det fattades
moderna vapen, artilleripjäserna var föga rörliga eller inte tillräckligt skyddade
och hade endast liten räckvidd och eldhastighet. I fall av krig skulle enligt planerna endast den av illa utbildade och otillräckligt beväpnade reservare bestående 8. armed ivisionen insättas i kustförsvaret.

Efterskrift
F ör fattaren j ur g M eister har till den här lämnade redogörelsen fogat en översikt över utbildningen i den lettiska flottan jämte en beskrivning över kustbevakning, luftförsvar, tullväsende och hemvärn i Lettland under åren 1918-40. Härtill kommer en utförlig kronologisk förteckning över händelser berörande den
lettiska flottan under angiven tid samt skeppslista m m. Dessa delar av författarens artikel har här utelämnats.
Red.
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HANS E LINDSTROM

styrsystem för
materielunderhåll

Årsberättelse i "Krigsfa rtygs konstruktion . M ask in- och elektroteknik.
Teleteknik."

lys, materieluppfö ljning och reservdelsanskaffning. Systemen måste naturligtvis
utarbetas och utvärderas parallellt. Ett för hela problemkomplexet gemensamt
system är alltför omfatta nde och komplicerat. I det tekniska systemet kan dock
eventuellt vissa ekonomiska delar integreras.
För ett tiotal år sedan skedde all den na uppföljning med manuella delsystem
som var långsamma, svåröverskådliga och många gånger av tvivelaktigt praktiskt
värde. Den moderna datorutvecklingen har här liksom inom så många andra
områden skapat helt nya förutsättningar. Dessa möjligheter har redan till stora
delar utnyttjats men nya och förbättrade system är under framtagning.

Inledning

Det ekonomiska systemet

Med hänvisning till stadgarnas föreskrifter om att endast en del av vetenskapsgrenen behöver behandlas i årsberättelsen , har jag valt att studera "S tyrsystem
för materielunderhåll". Amnet får anses som högaktuellt och har ej tidigare behandlats i någon årsbe rättelse.
Materielunderhållet och underh ållskostnaderna har a lltid varit föremål för
intresse inom försvaret. De krympande anslagen och de kraftigt ökade lönekostnaderna har ställt dessa kostnader i rampljuset . K rav ställs nu på reduceringar
inom denna sektor. De som har ansvaret för materielunder hållet hamnar därmed
i en pressad situation. Man talar orn ambitions minskningar och -nivåer utan att
definiera dessa, mest beroende på att det är så svå rt att finns metoder och värdemätare för underhållsprestationerna.
Aven inom det civila näringslivet har un derhållsproblemen under senaste år
uppmärksammats p å et't helt annat sätt än tidigare. Detta har haft till följd att
planerings- och uppföljningssystem för förebyggande underhåll och reparationer
har framtagits och tillämpas inom många industrier. Nära sammanhängande därmed är normer för förrådshålln in g av reservdelar. Aven för dessa fin ns idag
beräkningsmetoder och system som ger säkrare beslutsunderlag än tidigare.
Tyvärr kan de system som används inom industrin icke direkt användas inom
försvaret. Inom den civila industrin kan man kostnadsmässigt värdera produktionsbortfallet i t ex en fabrik om en maskin havererar eller om en reservdel
saknas .
Det är däremot inte möjligt att på samma sätt kostnadsberäkna "produktionsbortfallet" om t ex förbandsutbildningen i fred störs av materielfeL An svårare
blir värderingsproblemen i krig. Det är dock möjligt att skapa system som möjliggör en bättre styrning av underh ållsinsatserna inom försvaret. Avsikten är att
här redogöra för de system för styming av underhållet, som tillämpas vid en
örlogsbas samt att diskutera en möjlig utveckling och förbättring av dessa system.
Underhållsinsatser styrs hu vudsakli ge n a v två faktorer, nämligen tillgå ngen på
medel och bedömning a v erforderliga åtgärder. Dessa två faktorer kommer
stundom i konflikt med varandra. Konfliktsituationen kan ofta försvåras av att
den som har det ekonomiska ansvaret inte alltid är den som gör de tekniska bed?mningarna. Man .h~r sålunda dels ett ekonomiskt system för kostnadsuppföljmng med elst utnyttpnde och budgetering och dels ett tekniskt system för felana-

Inom den statliga förvaltningen har på senare å r nya ekonomiska system lagts
upp. Framförallt inom försvaret har ett ambitiöst och omfattande planerings- och
ekonomisystem (FPE) tagits i bruk. Detta system ger helt nya förutsättningar för
långsiktig planering och budgeterin g. Tyvärr gäller detta i mycket begränsad
utsträckning den tekniska förva ltningen vid en örlogsbas . Underhå llskostnader
måste här uppdelas på ett flertal uppdrag och deluppdrag (kostnadsbärare) och
någon samlad ekonomisk bild av t ex ett fartygsobjekts materielunderhåll kan
icke erhållas i systemet. Dessutom saknas en dispositionsbokföring, som är nödvändig då ofta lång tid (3-12 mån) för fl yter mellan beställning och betalning
inom underhå llsverksamhe ten. Detta har nödvändiggjort ett sä rskilt ekonomisystem inom örlogsbaserna v id sidan av FPE-systemet. Redan 1967 togs vid
Or!B S ett system i bruk som med smärre anpassningar till FPE-systemet än i dag
är i bruk och som enligt min uppfattning ge r allt det underlag som rimligen kan
begäras då det gäller att budgetera och anal ysera den ekonomiska sidan av materielunderhållet. Systemet ha r detaljerat beskrivits i samband med dess introduktion i en artikel i TiS (apri lnumrer 1968) av marindirektör Svahn. Följande exempel p å datal istor producerade av systemet ger en uppfattning om dess användbarhet för komroll och styrni ng.
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Kostnadsställelista
Kostnadsställelista produceras måna tligen. Den innehåller bl a upparbetade
kostnader på icke avslu tade eller fakt urerade arbeten vid Karlskronavarvet. Listan är avsedd för chef, sektionschefer och planeringssektion. Den utvisar kos tnadsställevis (organisationsdetalj vis) hu r tillgängliga medel utnyttjats. I listan kan
t ex utläsas att "av för året erhållna ca 14 Mkr disponerats 13.9 Mkr medan endast 8.7 M kr upparbetats och 5.9 M kr utbetalts". Listan är a v värde för övergripande bedömn ing av resurs utn yttjande, förskottsutbetalning m m, men ej för
detaljstyrning av verksamheten.
K antaställningslista
Kontoställningslista produceras månatligen. Lis tan är avsedd för chef och planeri ngssektion för uppföljning objektsvis av hur tilldelade medel förbrukas. Av
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listan framgår t ex att "jagaren Östergötlands kostnader med drygt 400 tkr överstiger för &ret budgeterad och fördelad ram". Bedömanden om åtgärder för att
möta detta förhå llande genom underskridanden ell er minskade åtgärder på andra
fartyg kan göras med hjälp av listan .

M edetsredovisningslista
Medelsredovisningslista produceras månatligen. Listan är närmast avsedd för
sektions- och deta!jchef. Här kan följas hur detaljen förbrukat sina resurser
objektsvis. I listan kan t ex utläsas att "pjäsdetaljen icke är medskyldig till överskridandet p& jagaren Östergötland" en ]igt ovan, men att man på "Alvsnabben
icke kunnat h!l.lla sig inom avsedd ram".
Ytterligare två listor produceras månatligen:
"Periodens redovisade kostnader och öppna dispositioner" är en förteckning
över samtl iga pågående eller under perioden avslutade beställningar uppställda
detaljvis och objektvis (kontovis). Listan är avsedd för sektions- och detaljchefer
och ger möjlighet för dessa att följa läget på varje uteliggande beställning. Den
ger t ex detaljerat underlag för närmare studium av ett objekt som en li gt Medelsredovisningslistan visat sig kräva detta. Man kan i listan t ex utläsa att "beställning 67079 avslutats under perioden med 25 kronors överskridande", samt att
"arbetena pJ Öland (61211) och Uppland (61212) ännu ej p&börjats".
"Beställda ej avslutade arbeten" är en betydelsefulllista inte minst då det gäller
att sprida kostnadsmedvetandet nedåt i organisationen. Den används också aktivt
för att und er pågående arbete ändra dispositioner som visat sig felaktiga. Listan
är avsedd för sektionernas kontrollanter och är uppställd så att va rje kontrollant
erhåller en förteckning över samtliga aktuella beställningar för vilka han ansvarar. Han får reda på hur mycket arbete som Karlskronavarve t nedlagt p å varje
beställn ing och kostnaderna härför. Med sin kännedom om arbetsläget kan han
göra erforderliga ändringar i dispositionerna, vilket leder till justering p å samtliga
listor nästa månad. Härigenom uppjusteras dispositionsbokföringen kontinuerligt
och listorna hålls i möjligaste mån aktuella.
Denna här beskrivna månatliga produktion av listor (tillsammans omkring en
decimeter hög papperstrave) bedöm s erforderlig och tillfyllest för den löpande
ekonomiska uppföljningen.
S tatistiklistor
I en del listor kodifieras beställningarna med beteckningar för budgetår, materielslag och arbetstyp. Därigenom är det möjligt att producera listor vid lämpliga
tidpunkter, användbara för budgetarbete, för jämförelser mellan samma materielslag på olika objekt och för bedömning a v förebyggande underhållsinsatser i förhållande till reparationer. I statistiklistor hänförs oli ka års kostnader automatiskt
i datamaskinen till en och samma tidpunkt varigenom ett jämförbart underlag
erhålls. Dessa statistiklistor har tagits i bruk först under det senaste året, sedan
tillräckli gt statistikmaterial samlats (under ca 5 år). Tre olika listor framtas nu
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årligen i samband med budgetarbetet.
Statistiklista 1 är nä rmast avsedd för sektions- och detaljchef. Man kan här
följa de årliga insatserna på ett materielslag för varje objekt samt även jämföra
samma ma teriel slag på olika objekt. Insatserna är dessutom uppdelade på arbetstyp så att t ex förebyggande översynsåtgärder och avhjälpande reparationer
fra mgår.
Statistiklista 2 är avsedd för chef och sektionschef och ger en detaljvis sammanställning över årskostnaderna för varje objekt uppdelad på arbetstyp. Listan
är användbar för budgetarbete, för jämförelser mellan olika objekt och för studium av fördelningen på olika arbetstyper.
Statistiklista 3 slutli gen är en summering över hela arbetsområdet och ger såh mda årskost naderna för objekten uppdelade på arbetstyp. Den är närmast avsedd för chef och planeringssektion i sammanställning av budget och för objektsvisa jämförelser.
För att underlätta ut värdera statistiklistorna framtages samtidigt med dessa
en enkel grafisk uppställning över fartygens rustningsläge och utförda översyner
under den tidsperiod listorna omfattar.
Tidigare har mer eller mindre subjektiva bedömningar och önskemål utgjort
underlag för anslagsframställning. Endast grova erfarenhetssiffror har härvid
kunnat följas . Statistiklistorna har givit helt nya möjligheter att åstadkomma en
realistisk budget. Med detta nya underlag blir budgetarbetet både enklare och
ri ktigare. Konsekve nser av nedskärningar på olika områden kan bättre överbli ckas. Vissa svårigheter har dock förelegat att få "kodifieringen" att fungera.
Alltför mycket arbete har betecknats med arbetstyp O= diverse. Valet mellan
olika arbets t yper och materialslag kan vålla problem och utfalla olika hos olika
personer. Ett minskat antal beteckningar skulle troligen eliminera denna olägenhet utan att möjligheten att ut värdera systemet minskar .
Det redovisade systemet används sålunda vid OriB S och är inarbetat och väl
fungerande. Vid de andra örlogsbaserna används olika men likartade system. Avsikten är nu att ett gemensamt system för samtliga örlogsbaser skall framtas och
anpassas till FPE :s redovis ningssystem S. Kostnaderna skall kunna hänföras till
kostnadsbärare i detta system. Eftersom de tekniska förvaltningarna måste bygga
upp sin budget avseende materielunderhå ll från materielslag och objekt är, som
jag tidigare framhållit, FPE-systemets krav endast en extra belastning. Det är
dock väsen tligt att så få ändringar som möjligt vidtages i OriB S system,
dels för att minska introduktions- och övergångssvårigheterna, dels för att erfarenhets- och statistikmaterieler från de gångna sex åren skall kun na utnyttjas.
Den stora förskjutningen under senare år inom de tekniska förvaltningarna
från rent tekniska till ekonomiska arbetsuppgifter bör hejdas . Den upplevs betungande för ingenjörspersona len, som ofta med rätta anser att deras arbetstid
kan utnyttjas effektivare om de mer än n u får ägna sig åt tekniskt arbete. Det
är viktigt att de system som personalen skall tillämpa ter sig meningsfyllda och
begripliga. Systemen måste vara en hjälp i arbetet om de skall kunna fungera på
avsett sätt. Det är därför farligt att vara överambitiös vid införandet av nya
system. Tyvärr finns flera exempel på system som just på grund härav har måst
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omarbetas eller överges.
D et ekonomiska system, som jag här redogjort för och disku terat, är väl ägnat
att styra underh ållsverksamheten vid en örlogsbas. Budgetarbete och kostnadsuppföljning är idag en mycket stor - kanske alltför stor - del av den tekniska
förv altningens arbete. De är dock ofr ånkomliga och skulle inte kun na utföras
utan systemets hjälp.

Det tekniska systemet
Jag övergår nu till den andra delen av styrningen av underhållet, nämligen
tekniskt materieluppföljningssystem. Ett sådant system är av mera allmänt intresse
än det ekonomiska jag beskrivit, som huvudsakligen berör örlogsbaserna. Här är
även brukaren av mate rielen (CKF, MS), underhållaren på olika nivåer (CKF,
OrlB, FMV) samt projektören (FMV) intressenter. D et är svårt att bygga upp ett
system för så många ku nde r med v itt skilda informationsbehov. Trots att ett
fle rtal olika system har förekommit och förekommer för att tillfredsställa dessa
behov, måste vi konstatera att ett helt god tagbart system f n inte finns inom
manne n.
Den te kniska uppföljning av materielen sker idag med olika system för olika
materielslag. I v iss utst räckning sker äve n uppföljningen på flera sätt för samma
materielslag.
I början av 1960-talet infördes s k anläggningsregister och utrustningslistor för
marinens förband. Detta var ett manuellt system med lösblad i pärmar som ersatte
tidigare inventarieböcker och tekniska liggare av olika slag. Avsikten var att
redo vis a all materiel saväl tekniskt som antalsmässigt och att - beträffande
registret - även att ge upplysning om materielens tekniska funktion och tillstånd .
Detta senare sker i särskilda blad, s k historikkort, med anteckningar om inträff ade skador och utförda arbeten. Avsikten var att underlag för tekniska bedömningar beträffande materielens funktionsduglighet och underhållsbehov skulle
erhållas fr å n dessa kort.
Anläggningsergister skulle finnas så väl på förband som vid underhållsmyndi ghet och i central ins tans. Framtagningen av register och listor medförde ett mycket omfattande arbete och kom att ta lång tid i anspråk. Av olika anledningar
kom va penmaterielen icke att upptagas i anläggningsregister utan endast i utrustningslistor. Vapenmaterielen blev därfö r icke föremål fö r den form av uppföljning, som avsågs med histo riekko rt. För större delen av denna materiel infördes
i stället i mitten på 60-talet ett avancerat ma terieluppföljningssystem som fick
namnet "System 64". I detta system behandlas speciella rapporrblanketter efter
hålkonsstansning i en dato r, som kontinuerligt producerar olika listor med statistiskt material grundat p å inkomma nde rapporter. Systemet är framtaget efter
amerikansk fö rebild . Försök att införa skeppsteknisk materiel i systemet har utförts men icke lett till res ultat.
Systemet omfattar två typer av rapportblanketter, dels för materiel i bruk,
dels för för rådsställd materiel, och ett tiotal olika utlistor. Introduktionskostnaden och de årli ga driftskostnaderna är betydande för "System 64". I detta system
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uppföljs cirka 9000 huv udenheter. I vissa sidoru tiner uppföljs pjäser, eldrör och
torpeder.
Ytterligare system för up pföljning av materielfel hos skeppstelwisk materiel
förekommer, bl a ett internt system inom kustflottan och ett likarrat fö r ubåtar
(infört 1970). Dessa senare system arbetar med rapportblanketter som insänds
till stabsingenjören resp FMV -M ubåtsbyrå, dä r de manuellt sammanställs och
bearbetas.
Hur fu ngerar nu dessa system i praktiken och vilken betydelse har de?
T ill en början måste konstateras att historikkorren är tu ngrodda och arbetskrävan de . De ger endast begränsade upplysningar. D e uppgifter som där samlats har
sitt värde som dokumentation, men användes varken i regional eller central
instans som tekniskt underlag för underhållsstyrning eller materielanskaffning.
Materialet är delvis ofullständigt och svåröverskådligt. Ingen statistisk bearbetning förekommer. Den allmänna uppfattningen torde därför vara att historikkorrens värde är begränsat. Det är tveksamt om historikkorten bör behållas från
dokumentationssynpun kt. De bör i så fall kompletteras med något modernt rapporrenngssystem.
Det system som an vänds inom kustflottan har endast omfattat materielfel
( d riftsstörningar) på skeppsteknisk materiel och därmed sammanhängande reparationsarbeten. Enkla manuella sammanställ ningar har gjorts, men något värde
från underhållssynpunkt har dessa ej haft.
Det för vissa ubåtstyper på fö rsök tillämpade rapporteringssystemet, omfattande skeppsteknisk materiel, har innefattat fö rutom alla fel och reparationer även
förebyggande underhåll på B-nivå. Under den tid systemet varit i bruk har därför historikkorr på dessa fartyg ej förts. Systemet är icke tillrättalagt för automatisk databehandling, varför ett omfattande manuellt sammanställningsarbete
erfordras. Ett relativt gott inform ationsunderlag har insamlats vid marinmaterielförvaltningens ubåtsbyrå där delar av materialet sammans tällts. Rapporrblanketten är relativt enkel och har därför fungerat bra. Det är dock uppenbart att
dagens datateknik möjliggör en enklare bearbetning och utvärdering a v ett material av detta slag, v arför en utveckling åt det hållet bör ske.
Det mera avancerade "System 64 " har naturligtvis ett helt an nat värde som
informations - och styrningssystem. Det ger upplys ning om huvudenheters funk tionssäkerhet och till gänglighet, vilket är av värde fö r t ex en tjänstegrenschef
ombord. Någon "sannolik tillgänglighet" för ett helt fart yg eller förband kan dock
ej tagas fram av systemet, eftersom detta inte omfattar all materiel. Frågan är
dock vad operativa chefer önskar sig. Systemet skall efter viss tid ge underhållare
och projektörer uppgift om mater ielens funk tionsduglighet och underlag för bedömning av underhålls- och utbildningsbehov. Det är förhållandevis många uppgifter, som infordras från rapportören något som kan verka avskräckande. Hur
många rapporter som av denna anledning inte blivit skrivna är svårt att bedöma.
Systemet torde ha större värde för personalen inom FMV-M än för örlogsbasern as folk, som står i närmare kontak t med materielen . När listorna och statistiken
väl kommer fra m är förekommande fel och haverie r i allmänhet redan väl kända.
I många fall har ändringar och justeringar redan utförts. Uppgifterna ha r dock
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värde som dokumentation och sak ligt underlag vid diskussion om viss materiels
funktionssä kerheL Ett av systemets mål var att ge underlag för bedömning av
underhållsrutinernas lämplighet, t ex att ge anvisning om lämpliga översynsintervall, och på det sättet säkerställa att underhållsmedlen utn yttjas effektivt. Jag
anser inte att systemet i någon avgörande grad har motsvarat dessa behov. Systemet är för komplicerat och ambitiöst för att lämpa sig för uppföljning av all den
materiel för vilken uppföljning bedöms önskvärd . Ett förenk lat system bör införas
med "System 64" som grund. Många erfarenheter från dess tillämpning bör därvid kunna tillvaratas.
Av vad jag hittills sagt framgår att behovet av ett enhetligt system för all
marinens materiel är alltmer påkallat. Sedan flera år tillbaka har projekt- och
arbetsgrupper inom materielverket också arbetat med dessa problem. Enligt planerna kommer innevarande år ( 1973) en huvudstudie avseende ett nytt sådant
system att framläggas. Systemet kommer att kallas "MARIS" (Marinens Materiel
Informations System). Avsikten är att det skall ersätta samtliga tidi gare nämnda
system. Av vad som i dag är känt innan systemet slutligt prestenterats fram går
a tt det, beträffande rapportering av driftsstörningar och resursförbrukning (underhållsarbete och rese rvdelar) kommer att utnyttja en blankett, som väsentligen
är en förenk lad "System 64"-blankett. A ll rapportering skall ske på en enda
blankett. Tidigare rapportörer i "System 64" kommer att känna igen sig och nya
rapportörer för skeppsteknisk materiel blir lättare upplärda. Ambitionsnivån avseende detaljerna i uppföljningen skall vara valbar, därigenom att materielen efter
användarnas önskemål kan placeras i tre olika materielklasser.
I materielklass I avses materiel placeras som under begränsad tid skall intensivuppföljas (t ex under garantiperiod). Informationen som erhålles motsvarar den
som erhålles ur nuvarande "System 64" .
I materielklass II avses den materiel placeras, som fortlöpande skall uppföljas
p å varje materielindi vid. Samma information erhålles som i klass I med undan tag
av komponentåtgång (reservdelsförbrukning).
I materielklass III skall all övrig materiel hamna. För denna kommer endast
resursförbrukningen i form av förebyggande och avhjälpande underhåll att följas
upp . Avsikten är att insatserna på såväl A- som B-nivå skall medtagas. Denna
resursåtgång skall anges i mantid. Någon särskild rapportering är icke avsedd,
utan underlaget skall häm tas från arbetsböcker ombord (A-nivån) och från örlogsbasernas ekonomisystem (B-nivån) .
Oberoende av klasstillhörighet kommer dock alla materielfel som direkt eller
indirekt orsakar allvarlig nedgång i förbands materiella beredskap att följas upp .
Undantagna är dock händelser av katastrofkaraktär, såsom grundstötning och
kollision, som är beroende på den s k mänskliga faktorn och ej kan påverkas av
en teknisk modifiering.
Den materielerfarenhet som på detta sätt insamlas skall lagras och bearbetas
och kommer att presenteras i ett mindre antal listor än i "System 64", och i mera
lättläst form. Listorna blir av tre huvudtyper
tillgänglighetslistor
materielfellistor •
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- resurslistor
Listorna framställs periodiskt i ett relativt litet antal. Frågelistor - en nyhet skall kunna framtas på begäran. sidorutiner för uppföljning av speciell materiel
såsom torpeder och eldrör skall bibehållas.
Det sålunda skisserade systemet synes ha lämplig ambitionsnivå, är realistiskt
och grundat på erfarenheterna från tidigare system. Systemet bör kunna accepteras för all materiel. Materielfelslistorna är sannolikt värdefullast som underlag
för tekniska modifieringar och nyanskaffningar. Tillgängli ghets listorna bör ge
förb ättrat underlag för bl a taktiska spel och operationsanalytiska beräkningar.
Resurslistorna (underhålls-) måste för att kunna utvärderas uppdelas i insatser
gjorda på A- resp B-ni v å var för sig. Det torde bli svårt att fördela insatserna på
A-nivå på materielslag utan att införa ett betungande skriftligt dokumentationsarbete ombord . Uppföljningen av resursförbrukningen p å A-nivån i detta system
kan därför ifrågasättas . Det skulle måhända vara bättre att koncentrera ansträngningarna på att förbättra och detaljera underhållsföreskrifterna ombord i stället.
Därmed har jag kommit in p å en annan viktig väg att styra underhållet, vilken
liksom utbildningen av underhållspersonalen skulle kunna ge stoff till en ytterligare årsberättelse. Jag har begränsat mig till att avhandla de mer teoretiska inform ationssystemen. Från örlogsbasernas sida ser vi med förväntan blandad med
oro fram mot de gemensamma system för ekonomisk och teknisk uppföljning av
materielunderhållet, som kommer att införas under år 1974. De bör komma att
öka möjligheterna att effektivisera underhållsinsatserna på marinens materiel.
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Notiser från nar och fjärran
ARGENTINA
Kryssaren "La Argentina" utrangerad
Argent inska flottan s "Grand Old Lady", kryssaren La Argentina, har nu till slut efter
35 års t jän st utrangerats. Under sina sista år i ak tiv tjänst utn yttjad es hon dock enbart
som skolfa rty g. Hon byggdes vid Vickers-Aramstrong-varvet i Barrow-on-Furness i Storbritannien och har under sin lev nad tillryggalagt 518 592 distansminuter, vi lk et ge r i runt
tal ca 1.200 distansminuter p r månad, oc h har alltså inte fått ligga på latsidan under sitt
långa liv.
(Marine Rundsc hau aug/ 74)

Två nya ubåtar satta i tjänst
Under maj månad i år insattes i tjänst två ubåtar av den västtyska typen 209. Leveransen av dess 1.000-tons ubåtar var av mera ovan ligt slag. Sk roven byggdes i sektio ner
vid Howaldtswerke i Kiel, va refte r sekt ionerna skeppades över till Argentina och där
sattes ihop och färdigställdes vid arge ntin skt varv, men med västtyskt tekni skt bistånd .
D enn a ub åtstyp deplacerar i yt läge ca 900 ton och i uläge 1.200 ton, är beväpnad med
åtta 53 cm tOrpedtuber med fem tOrpeder för om laddning och har en maximal fart i
uläge av 21 knop . Typen har väckt intresse i många länder och är f n beställd av Grekland (4), Peru (2), Colombia (2) oc h Venezuela och Turkiet (vardera 2).
(Forces Armees Francaises, sept/ 74)

AUSTRALIEN
Nyanskaffningsplaner
Den australiska rege rin gen har godkänt ett anslag för anskaffning av två fregatter av
den nya ame rikanska typen "Patrol Frigates" på ca 3.400 tOn, vil ken f n ä r under anskaffning för den amerik anska flottan. Den australiska beställninge n ska ll i slutet av
1970-talet ersät ta jagarna Vampire och Vendetta. Patrol Frigatesär helt gast urbindrivn a
med en beräknad max. fart av 28-30 knop . Dess huvudbestyckning blir ett robotsystem
för alternat ivt den amerikanska sjö roboten HARPOON ell er Ivrabo ten STANDARD
TARTAR, ett helautOmatiskt tOrn OTO MELARA 76 mm a llmå lspjäs sam t två ubåtsjakthelikoptrar och två trippelställ ubåtsjakttorpeder.
Samtidigt före li gge r planer på att behå ll a han garfa rt yget Melbourne fram till mitten av
1980-talet under förutsättning dock att fartygets kondition medger detta. Om så är fallet
avser man med början av 1975 moderni sera hen ne för att kunna föra VSTOL-pla net
HARRIER. Om å andra sidan detta icke är möjligt med hänsyn till fartygets tillstånd
(hon är dock re lativt gammal, färdig 1945 som brittiska Majestic) är det möjligt a tt man
beslutar sig för ett amerikanskt "Sea Control Ship" som ersättning.
(Fackpress)
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BANGLA DESH
Hamnröjningsarbetena i Chittagong avslutade
Efter drygt två års arbeten för att röja upp Chittagongs hamn efter decemberkriget
197 1 har det sista sju nkna fartyget lyfts till yta n av det sovjetiska bärgningsförband, so m
helt stått fö r upprö jn in gen. Sammanlagt har 21 sjunkna fartyg bärgats och ett stOrt antal
mino r oskad liggjorts. Men Sovjetunionen rorde icke ha gjort detta för in genting. Det är
mycket sanno likt att priset för det he la är rätten att utn yttja hamnen som stödjepunkt
för sovjetiska örlogsfartyg i Indiska Oceanen. Härför talar att det sovjetiska förbandet
under arbetets gång hållit större de len av hamn en hermetiskt stängd för a lla utOm ege n
persona l och att arbetet tagit så lång tid i anspråk.
(Marine Rundschau, juli/ 74)

FRANKRIKE
Leverans av ny ubåtstyp inledd
Den 19. oktabe r i å r sjösattes i Frankrike ubåten Agasta som den första av fyra beställda attac kub åtar av en ny typ på ca 1.400 ton. Denna typ, som i projekteringen även
kall ades Super-Daphne, har väckt intresse i flera länder; bl a sägs Ir an redan ha bestä llt
två styc ken . En ovanlig egenskap hos Agasta-t ypen är att den är konstruerad för att lätt
kunn a konve rteras till aromkrafnnaskineri .
(WashingtOn Star, a ug/ 74)

Tredje atomubåten för ballistiska robotar i tjänst
Den 9. juli i å r trädde den tredje fra nska aromubåten för ballistiska robotar, Le
Foudroyant, i tjänst.
(Marine Rundschau, a ug/ 74)

INDIEN
Inhemsk byggnad av brittiska Leander-frcgatter
Den 9. mars 1974 sjösattes vid varvet Mazagon Docks i Bombay den fjärde av inom
land et byggda Leander-fregatter. Fartyget döpres till Dunagiri och beräknas bli färdig
i mitten av 1976. De tre för egå ngarna, so m by ggts på samma varv, ä r Nilgiri, so m redan
är i tjän st, H imgiri, som just fullgör prov turer och Udaygiri, som ännu li gger på utrustning.
(Forces Armees Fra ncaises, 22/ 74)

ITALIEN
Beställning av ny fregattyp
Ita lie nska flottan har vid varvet i Genua börjar bygga en ny, intressant fregattyp . Nu
beställd är en första serie om fyra enheter, v ilka skall levereras 1977-79. Fartygen, som
kommer att deplacera ca 2.500 ron, avses få ett kombinerat maskineri med dieslar och
gasturb in er, varvid beräknas en toppfart av 34 knop med turbinerna oc h 22 kn op med
dieselmotOrerna . Bev äpnin ge n är imponerande: åtta sta rtramper fö r sjöro bote n O TO MA T
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Mk II, kallad "Teseo" , med m yc ket lång räckvidd och med en flygbana tätt utmed havsyta n (s k "Sea Skimmer"), ett enk eltorn 12,7 cm helautom atisk allmålskanon av OTO
MELARA kompaktkonstruktion (4 5 skott/ min), ett artillerisystem med kort räckvidd för
bekämpn in g av låga nflygande robotar och fly gpl an, ett lvrobotsystem ALBATROSS, som
är en ita liensk utveckl in g av ameri kans ka SEA SPARROW, två trippelställ ubåtsjakttorpeder, ubå tsjakt helikopter, höge ffektiv fast inby ggd sona ranläggn in g samt ett taktiskt
datasystem av inh emsk till ve rkn in g (SELENIA) . Typen har redan bestä llts också av den
perua nska marinen i två exe mplar.
(Fackpress)

Ombeväpning av Hamburg-jagarna

USA
Byte av chef för amerikanska Marinen

Västtyska och norska marinerna pro jekte rar f n gemensamt en ny ubåtstyp på ca 450
ton vi lken und er 1980-talet skall ersätta dels de västtyska restera nde ubåtarna av typ
205', dels den norska nu varande typen Kobben . Den nya ub åten får typbeteckningen
"210". Ut vecklin gs kostnad erna delas li ka mellan d e två ma rin ern a, men hela ser ien avses
byggas vid västtyskt varv.
(Fackpress)

Amerikanske marinchefen (C hi ef of Naval Operations, CNO) amiral Elmo Zumwalt,
överlämnade 29 . juni 1974 befälet till amiral J ames L. Holl oway III. Amiral Zumwa lts
libera la ledn in g av frä mst personaltjänsten har va ri t ga nska omst ridd . I motsats härtill
anses eftert rädaren represe ntera en mer konse rvat iv linje.
(Mar ine R undschau, aug/ 74)

Vid Ham bur g-va r vet Blohm und Voss inleds inom kort arbetena med att modernisera
bestyckningen på de fy ra jagarna av Hamburg-k lassen. Härvid skall bl a ett kanontorn
ersättas med fyra startramper för den frans ka sjörobote n MM-38 EXOCET. Tidsschemat
för moderniseringen har ännu icke offentliggjorts, men man kan bedöma att fartygen
icke blir klara förrän tidi gast vå ren 1976.
(Marin e Rund sc hau, aug/74)

V.ASTTYSKLAN D-NORGE
Gemensam utveckling av ny ubåtstyp

Fortsatt nedskrotning m m av äldre fartyg
Omkring 300 ä ldre fartyg av olika kategorier stå r f n i tur att skrotas eller på annat
sätt definitivt avfö ras ur flottans fartygsr ulla . Bla nd dessa är de sex hangarfa rtygen
Antietam, Kearsarge, Yorktown, Essex, Randolph oc h Ticonderaga och de tio kryssarna,
Boston, Quincy, Pittsburgh , Helena, Rochester, Bremerton, Toledo, Galveston, Topeka
och Los Angeles. Dessa fartyg har längre ell er korta re tid legat i malpåse i väntan på
beslut om sina slutgilt iga öden. Alla kanske änd å inte går skärbrä nnarna till mötes.
Essex oc h Randolph vä ntar på stad en New Yorks eventuell a bes lut att de möjligen kommer att övertagas för att tjänstgöra som heliports för stade ns räk nin g. Yorktown
kommer att läggas som mu seifartyg v id Patriots Point, So uth Carolin a, medan kryssaren
Los Angeles eventuella på samma sätt bl ir minnesmärke i staden Los Angeles.
Utöver dessa 300 li gger ca 600 fartyg i malpåse, ännu så länge avsedda som reserv
att tagas fram vid behov. A v dessa är fem han garfartyg, fyra slagskepp, sex kryssare,
ett trettiota l jagare oc h fregatter , tre ubåtar och mer än nitt io amfibiefartyg.
(Navy Times, 7. aug 1974)

V.ASTTYSKLAND
Ubåtsserie avslutad
Den 22. maj i å r sjösattes den artonde oc h sista ubåten, U 23, av typ 206 vid Rheinstahl Nordseewe rk i Emden. Se nast und er 1976 beräk na s alla vara i tjänst, varefter
Västtysk land med tid igare sex ubåtar av typ 205 uppfyller NATO krav på tjugofyra
ubåtar. Samtliga d essa ä; primärt avsedda fö r Ostersjön.
(Fackp ress)
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lihlship ab
KIHLBERGS FARTYGSAGENTUR AB
SKANDINAVISKA FARTYGSAGENTUREN AB

Försäljning av fartyg och motorer
Skeppsbron 4, 411 21 GOTEBORG
Tel. 17 62 90. Tgr. Kihlship. Telex 21 300
Lennart Kihlberg bost. 28 23 96
Bo Langley bost. 40 40 29

KARLsKRONAFABRIKEN

Agentur : Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn
Comarin AB

HARRY OLOFSSON AB

Tanka hos Nynäs
·det svenska oliebolag
Då och då har vi hos
blågula Nynäs speciella dagc.r;
nä r det är extra billigt. '
Och du kan hitta fyndgrej or
både för dig och bilen. ·
Välkommen!

Industrivägen 4
371 00 Karlskrona

VI

LEVERERAR all slags byggnads- och väggrus muroch putsbruk makadam singel och färdig
'
betong.

UTFOR alla slag av schakt- och planeringsarbeten
samt uthyr maskiner och lastbilar.
Tel. Kont. Karlskrona 229 20 växel.
Medlem i
Betongfabriken Leråkra Tel. 0457/801 26.
Svenska
Beställning före och efter kontorstid Grus maFabrikskadam och betong.
betongVerkmäst. l. Tillman Karlskrona 229 22.
föreningen
Murbruksfabriken K.Nilsson Karlskrona 229 21.
Betongfabriken Leråkra Tel. 0457/801 26. ·
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TELONI ELEKTRONIK

LIAB

Utför mekanisk och elektrisk tillverkning av
apparater både för militärt och civilt bruk.
God kvalite till humana priser vårt motto.

Box 121
Box 238

Tel. 0581/12570

Tel. 08/ 87 55 00

162 02 Vällingby
711 00 LINDESBERG

Leverantör till Försvaret

KRA .US & NAIMER

KRITBRUKSBOLAGET l MALMtJ AB

BLÅ SERIEN
.

Postbox 290 31 , 200 29 MALMO 29,

'

•

telefon 040/ 4917 40

strömställare

•

kontaktorer

säkerhetsbrytare

skandinavis ka solenoid
Huvudkontor
Gatuadress

Kontor och lager

Postadress
Po stansta lt
Te lex
Te lefon

314

STOCKHOLM
Västberga All e 32
126 30 HAGERSTEN
Box 42097
126 12 STOCKHOLM 42
171 23 SKANSOL S
06-16 83 30 .

Filial
MALMO

<P ab

Distriktsrepresentant
GOTEBORC

~1~~~v~ÅL~o

~3'~;eg~TE~Ö~tån

Tel 040·19 22 60

031 -62 64 40

2

Box 34026
Box 13031
200 44 MALMO 13 400 34 GöTEBORG 34

ALLMÄNNA MASKlNARBETEN
Minankare, armeringsdon,
utvecklingsarbeten

Distriktsreprenntant
OR EBRO

Tel. 0418/162 80

MARINA UTRUSTNINGAR
t. ex. spränggripare och
undervattenständare
Telex 724 16 teve s

703 43 ÖREBRO

AB THULINVERKEN

019-14 29 77

Fack
261 02 LANDSKRONA 2

Ostra Vintergatan 86
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Föreningen
Sveriges Flotta
för

Sjövärn
Sjöfart
Sjöintressen

REGIONHAMN FOR NEDRE NORRLAND, DALARNA
OCH UPPLAND

026/115830

IB/1111

MILITÄRT OCH CIVILT HAND l HAND
Vår basproduktion är underhåll för försvaret -från enklare utrustningar till kvalificerade robotsystem för såväl
Marinen som Armen och Flygvapnet.
För denna verksamhet har vi byggt upp en organisation
och ett kunnande som numera också ställs till förfogande
för den civila sektorn.
Exempel på våra civila arbetsområden
mätsystem, kontrollsystem,
• Industriell elektronik styrsystem
process- och kontorsdatorer,
• Datautrustningar
kringutrustningar
e Medicinsk elektronik - intensivvårdsutrustningar m m
Till vår verksamhet hör också teknisk konsulttjänst - anläggningsplanering - installation - driftsättnin~ - leveranskontroll - reparation och kalibrering av mstrument
- publikationstjänst m m.

TELUB AB
Fack, 351 OJ Växjö 1. Tel.
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0470/225 00

Tidskrift
Marinkalender
Sjöfartsskola
Ungdomsförbund
Lokala vdelningar
m. m.

DITT STÖD BEHÖVS
Kontakta

Föreningen
Sveriges Flotta
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockhohn
Tel. 08/11 26 42, 11 26 63

