
N:r 11 1965

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
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Nr 6/1965 

Ordinarie sammanträde den 13 oktober 1965. 
(Utdrag ur protokoll.) 

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 
följande ledamöter a v gått med döden: 

korresponderande ledamoten G. Albe 
förste hedersledamoten H K H Prins Wilhelm 
hedersledamoten N. Swedlund 
hedersledamoten H . V. Simonsson och 
arbetande ledamoten Thor Svedelius. 
O rdföranden lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och 
maskinväsende för 1966 ledamoten Borgenstam med ledamoten 
Schoerner som suppleant. 

3. Behandlades frågan angående belöning av artiklar i Tidskrift 
i Sjöväsendet för tiden juli 1964-juni 1965. 

Beslöt Sällskapet tilldela 
kommendörkaptenen 2. gr (MintK) Gunnar Berg hedrande om

nämnande på högtidsdagen samt ett penningpris av 300 kronor för 
artikeln "Några synpunkter på den nya försvarsorganisationen", 

kommendörkaptenen l. gr B. Åhlund hedrande omnämnande på 
högtidsdagen samt ett penningpris av 300 kronor för artikeln "Sjö
mätningens personal" samt 

ledamoten Nils Rydström hedrande omnämuande på högtidsdagen 
8~lht et t penningpris av 200 kronor för artikeln "Amerikanska ma
nndepartementets organisation - historisk återblick och redogörelse 
för omorganisationen 1963". 
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4. Föreslog huvudredaktören för Tidskrift i Sjöväsendet att pre
numerationsavgiften med anledning av fördyrade porton m. m. sku l
le höjas till 15 kronor och för prenumeranter i utlandet till 20 
kronor. 

Beslöt Sällskapet i likhet med förslaget. 

5. Föredrog ledamoten Hafström sin årsberättelse i skeppsby gge
ri och maskinväsende betitlad "Overvattensfarrygs maskineri er med 
tonvikt på den allt mer ökade användningen av gasturbiner". 

Karlskrona den 25 oktober 1965. 

S. FREDRIKSSON 
sekreterare. 

610 

Avg iven av ledamoten 

P J O BECKMAN 

Inledning* 

Årsberäflelse i Sjökrigskonst 
och sjökrigshistoria 
för år 1965 

Taktik och teknik vid moderna landstignings-(lst-)operationer 
torde inte ha behandlats i Sjökrigskonst och sjökrigshistoria under 
de sista 1 O åren, va rför jag valt att låta årets berättelse främst om
fatta denna del av vetenskapsgrenen. Amnet har under senare år 
alltmera dragit åt sig studier och uppmärksamhet främst genom att: 

läget mellan stormaktsblocken stabiliserats under trycket av en 
maktbalans, grundad på innehav av robotar och kärnstridsmedel, 

strävan till förändringar i detta läge efterhand koncentrerats på 
uppbyggnad av taktiskt och strategiskt rörliga större och mindre 
styrkor, som skall kunna användas såväl i krig med enbart konven
tionella stridskrafter som i krig utan begränsningar, 

dessa stridskrafter utnyttjas såsom brandkårsförband för att dels 
kunna insättas till förstärkning av i ett utgångsläge redan organi
serade och grupperade operativa förband, dels kunna användas 
självständigt i hastigt uppstående kritiska lägen där en begränsad 
militär styrkeinsats visar sig erforderlig. 

Vid de flesta av dessa tillfällen har vederbörlig operation (öv
ning) karaktäriserats av snabba transporter till det utsatta området, 
insats under gemensam ledning av stridskrafter ur olika försvars
grenar och försök till ett lokalt avgörande inom området för att 
antingen snabbt slutföra hela operationen eller också förbereda styr
kor av avsevärt större omfattning. 

För den fortsatta berättelsen , som a v naturliga skäl koncentreras 
l110t verksamhet med anknytning till sjön, må emellertid inlednings
vis teckn as en bakgrund med de ls några typer amerikanska förband, 

-------,,_Innehållsförteckningen till årsberättelsen finns på sidan 693. 
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som kan användas för de nämnda operationerna, dels ett par kona 
exempel där lufttransportmedel kommit till utnyttjande. 

Luftan-
Luftland- Land-

Infanter i P ans .1r 
Typ av division fall (la) 

sättning stigning 
(in f) (p ) 

(Il ) (Ist) 

Personal 15 .954 14.533 18.713 15.823 15.98S 

Hjulfordon 1.150 2.759 2.500 3.200 3.026 

Bandade fordon 26 184 130 214 95'; 

Flygplan 167 19 10 10 

H elikoptrar 292 93 93 

Radiostationer 2. 046 1.701 1.500 3.282 3.5 12 

Vapen med särsk ild betjänin g 827 867 1.332 1.220 1.28 3 

Artilleripjäser 66 104 90 80 so 
Utrymmesbehov (milj kubikfot) 4 3,4 4 (?) 6 7,6 

Vikt av materiel (tusen ton) 9,5 17 30 (?) 38,4 57,5 

Tabellen ger med siffror möjlighet att jämföra fem typdivisioncr. 
Gemensamt för dem alla är att längre strategiska förflyttn ingar 
måste ta karaktären a v en operation med omsorgsfull och tidskrä
vande planläggning a v lastning och transport i särskilt tillförda 
transportmedel. Luftanfallsdivisionen och landstigningsdivisionen 
utgör så tillvida undantag som att särskild transportmateriel fram
tagits eller anpassats och organisatoriskt förberetts för dessa upp
gifter. Den för la-divisionen erforderliga transportbrigaden har fö r
söksvis innehållit 

stab med stabskompani 
lufttransportbataljon med bl a 35 helikoptrar 
lufttransportbataljon med bl a 80 transportflygplan (Caribou) 
samt 
under hållsba tal jon. . 
La-divisionens transportmöjligheter är alltså begränsade av hell-

koptrarnas aktionsradie, som överslagsvis kan sättas till 100 km. 
Beträffande övriga förbands insatsmöjligheter ges följande 

exempel: . 
Förband ur !l-division insattes i KONGO 18/11-29/ 11 19b4 1 

en aktion av humanitär karaktär med uppgift att rädda belgier och 
andra vita ur dödlig fara i Stanleyville och Paulis under samman
stötningar mellan kongolesiska nationalist- och rebellförband. 
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Bild 1 

S2.cl Abt~ Dhr 
l Fl Bro>9q. N. C.) 

!Oht Id Oiv 
l Ft C•mpb.ll, Ky.) 

Jst !of Oiv 
{Ft R!!ey~ K<~:Pi:J 

'ld laf mv 
(ft iM!Iir-~r. G:$,] 

Operationen torde vant sedan länge planlagd och fick följande 
förlopp 

18/11-20/ 11 : en fallskärmsbataljon transporteras luftledes Bel
gien-Ascension; 

22/11-23/ 11: bataljonen transporteras luftledes Ascension-Ka
minabasen (en timmes fl ygfärd från operationsmålet) ; 

24/11 kl 0500: luftlandsättning Stanleyville, flygplatsen tas; yt
terligare trupper flygs in till flygplatsen, förbandet tar Stanleyville; 
avtransporter av räddade äger rum till Leopoldville; 

25 /11: fortsatta evakueringstransporter; 
26/11: luftlandsättning över Paulis enligt samma plan som 24/ 11; 
29/11: avtransport påbörjas av fallskärmsbataljonen Kamina-

Ascension-Las Palmas-Bryssel. 
Motståndet betraktades som hårt och alla deltagande plan fick 

större eller mindre skador, vilket bidrog till hemtransportens för
sening. 
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Insatsmöjligheterna av pansardivisionen slutligen skall belysas ge
nom några data från operation BIG LIFT. 

Operationen, som med sin tyngdpunkt var förlagd till tiden hös
ten 1962 innebar att vissa taktiska flygstridskrafter samt personal 
jämte 500 ton materiel ur amerikanska 2. pansardivisionen trans
porterades från Texas till Tyskland för att där ta emot erforderlig 
tung materiel och deltaga i en av NATO planlagd fälttjänstövning. 
Divisionen utgör med 72 tim beredskap en av de 8 divisionerna i USA 
strategiska reserv och ingår jämte samverkande flyg i STRIKE 
COMMAND. 

Materielen hade överförts till Europa i samband med Berlinkrisen 
1961 och vårdats av ung 1.200 man ur USA 7. arme i Tyskland. 
Operationen avsåg sålunda såväl prov på materielen som på divisio
nens möjligheter att snabbt transporteras till avsedd grupperings
terräng. Den krävd e flera månaders planläggning och förberedelser, 
inte minst för att utbilda deltagande sambands- och stridslednings
personal samt sammandra erforderliga transportflygplan. 

22/10 skedde den första avtransporten från USA; 
25/10, 63 timmar senare och obetydligt försenad avslutades luft

bron; 
25/ 10-29/10 disponerades för utrustning och förflyttning ti ll 

övmngsterrängen; 
9/11-25/11 avrustades och återtransporterades förbanden. 
Divisionens sammansättning torde i huvudsak ha svarat mot 

tabellen ovan angiven organisation. 
Samverkande stridskrafter ur flygvapnet utgjordes av 1.500 man 

och 116 flygplan, varav 18 F 105 (jakt), 36 F 100 (jakt), 8 RB 66 
(spaning), 47 C 130 (transport) samt 1 C 135 (transport). Dessa 
flygplan färjades över under 9 tim 20 min, de snabbaste på 5 1/2 tim 
och i erforderliga fall med upp till tre lufttankningar. 6 jaktplan 
fick kvarstanna i USA för reparation, 2. hade skadats vid tankning
ar. Sex baser i USA utnyttjades, varav fyra för transportflygplanen. 
I Tyskland landsattes man på Rhein-Main, Ramstein och Sembach 
flygbaser medan huvuddelen av stridsflygplanen utnyttjade tre baser 
i Frankrike. 

Den närmare 1.000 mil långa lufttransporten utfördes av 204 
flygplan med 355 besättningar (2 .000 man flygande personal) ur 
MATS. 
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An-
Flygplantyp 

Last- Flyg-

tal förmåga Passerar Tid 
vag 

35 C 118 Lifr- 57 man Norra New Foundland- 22 u m 
master Skottland 
Pro p Södra N ew Jersey- 26 t im 

Azorerna 

98 C 124 Glo- 98 n1an Norra Labrador-Eng- 33 t im 
bemaster land 
Pro p Södra Bermudas- 32 t im 

Azorcrna 

30 C 130 Her- 60 man Norra New Foundland 20 t im 
cules 
Turboprop Södra Azorerna 20 t im 

18 C 133 Car- 29 ton Norra Labrador 21 t im 
gomaster 
Turboprop Södra Azorcrna 25 t im 

23 c 135 Stra- 73 man Norra 10,5 tim 
toliftcr 

Je t Två ii tre flygningar 

Härutöver bestred MA TS väderleks- och lufträddningstjänst och 
tillhandahöll flygbilder och kartor. Som regel gick starterna med 35 
min intervall. New York, Lissabon och Prestwick kontrollerade ung 
350 ut- resp inflygningar och på Rhein-Main-basen leddes 756 flyg
planrörelser under 24 timmar med normal bemanning och utrust
~ing. Några flygplan landade sent. Felnavigering förekom p g a då
hgt väder, mindre hopblandning av markförband ägde också rum. 
Inga olyckor förekom och övningen blev en stor framgång för USA, 
~~ TS och NATO organisation och resurser. Kostnaden har upp
gtvtts till20 milj$ ( = 100 milj skr). 

Kritiska röster i efterhand har emellertid inte saknats och man 
har framfört att 

denna enda division (ehuru utan tung materiel) utnyttjade 40-45 
% av MATS hela kapacitet, 
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motsvarande operation utan förberedelser kräver ung 14 dagar 
förutsatt <ttt flygtransportmaterielen finns disponibel; omställning av 
den civila luftflottan drar minst tre veckor och vid mobilisering 
och krig kan därför 3-dagarstransporten kräva en tidrymd av 40 
dagar, 

mellanlandningarna medförda ansamling på ett fåtal men viktiga 
flygplatser, 

alternativa planer hade icke utarbetats samt slutligen 
vapendepåsystemet är i en överraskningssituation icke realistiskt. 
Ehuru man också vill peka på att 
lufttransporten gick på kortare tid än den Sovjetförbandens strids

vagnar kan erfordra för sin framryckning samt 
den nya C 141 Starlifter kan bära 16,5 ton 1.000 mil med jet

hastighet 
är den allmänna uppfattningen dock att BIG LIFT icke kunde 

utförts om och efter det att krig utbrutit. 

USA 

Den utveckling, som ägt rum inom lufttransportområdet under en 
samtidig anpassning av mark- och flygstridskrafternas organisation 
och taktik, har USA som sitt viktigaste säte. Som ett uttryck härför 
må pekas på den överflyttning av ansvar från områdeschef med 
stark marin inriktning - t ex CINCLANT- till STRIKECOM, 
det 1962 nyskapade ledningsorganet för huvuddelen av USA strate
giska reserver på marken (två armekårer om vardera fyra divisioner, 
jmf bild l) jämte med dessa förband samverkande stridskrafter ur 
flygvapnet. STRIKECOM har härigenom numera tilldelats utöver 
tidigare uppgifter planläggning och förberedelser för ingripande till 
försvar av huvuddelen av Afrika, Mellersta östern och Sydöstra 
Asien. 

Samtidigt har emellertid även den uppfattningen allt starkare 
funnit gehör - främst grundad på erfarenheter under Koreakriget 
- att behovet av sjötransporter före och under ett krig icke här
igenom kommer att minska, snarare tvärtom. Förutsättningar för 
lufttransporternas genomförande och förmågan att hålla ut i strids
området kan endast byggas upp med sjötransporter. I särskild grad 
gäller detta framförandet a v fordon och tung materiel, de stora u n-
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derhållsbehoven av bl a drivmedel samt de krav som mycket snabbt 
uppträder i "svansen" på de militära operationerna för upprätthål
lande, återuppbyggnad eller utveckling av de civila samhällsfunk
tionerna. Inte minst är kostnadsutvecklingen under en längre period 
med krav på transporter av angiven storleksordning av avgörande 
betydelse. 

Det är bl a på denna syn och dess behov av hamnar och lossnings
områden som amerikanska principer för genomförande av landstig
ningsföretag numera grundas, sedan de utvecklats före och bestyrkts 
under VK II Stillahavskarnpanjer och senare anpassats till atomål
derns krav genom teoretiska studier samt praktiska övn in gar och 
styrkedemonstra tioner. 

Doctrine for Amphibious Operations 

Principerna är fas tlagda i rubricerade doktrin, ett dokument som 
utarbetats och fastställts för gemensamt ("joint") bruk inom såväl 
USA arme, flotta och marinkår som vid samverkan med allierade 
("combined") stridskrafter. Däremot återfinns ingen representant för 
fl ygvapnet bland undertecknarna. Då doktrinen och verksamheten 
vid de förband ur US Marine Corps som framförallt avses för dess 
tillämpning tagits som mönster i många andra länder, skall här läm
nas en kort redogörelse för densamma. 

Amfibieoperation utförs sålunda för att landsätta förband över 
fiendens kust med uppgift att 

genomföra fortsatta militära operationer (invasion) eller 
erhålla ett basområde för mark-, sjö- och flygstridskrafters verk-

samhet eller 
förhindra att fienden utnyttjar området. 
Den följer ett väl känt mönster som innefattar: 
planläggning 
embarkering och övningar 
förflyttning till målområdet 
områdets förberedelser för anfallet 

. landstigningens (" assault landin g") genomförande jämte urlast
ntng av utrustning och underhåll samt understöd av landstignings
(lst-)styrkan tills operationen är avslutad. 

Den kan även omfatta flygoperationer. 
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En amfibieoperation kan utföras som raidföretag, varvid målsätt
ningen begränsas. 

I grundläggande direktiv för operationen anges bl a hur befäls

förhållandena ordnas mellan en högsta regional chef med områdes
ansvar och operativ ledning av förband ur olika försvarsgrenar, 
ibland tillförda från allierade stater, en amfibie-( am f- )styrkechef ur 
flottan samt en 1st-styrkechef ur marinkåren eller armen. 

Vid administrativa och taktiska indelningar efterstrivas parallella 

befälslinjer mellan de båda sistnämnda cheferna samt organisation 
av lämpliga enheter på olika men parallellställda nivåer under dessa. 

Am/styrkan kan sålunda organiseras i förband för transport, led
ning av 1sttransporten mot stranden, flygstridsledning (verksamma 

ombord eller i land), eldunderstöd (med sjöartilleri, raketer eller ro
botar), flygunderstöd (från baser i land eller från hangarfartyg), 
fjärr- respektive närskydd, minsvepning, spaning och hinderförstö
ring, vilseledande krigföring i olika former, flygspaning, flygtran
sport samt annat understöd t ex reparation, räddning, sjömätning, 
utläggning av nät och navigatoriska hjälpmedel, hamnkontroll, båt
transporter, post m m. Ett eller flera av dessa förband kan samman
föras till /örstyrka, som ges uppgifter i förberedande syfte. 

Lststyrkan kan på motsvarande sätt organiseras i enheter för em
barkering av trupp, utrustning och underhåll, för debarkering och 
landsättning av trupp med transportflygplan, helikoptrar eller Is t
farkoster, för anfallets fortsättning, för eldunderstöd från sjöstrids
krafter, för flygunderstöd, för lossning med transportgrupper över 
stränder och sammanhållande av 1stfarkoster eller helikoptrar. Am
fibieoperation leds och samordnas av chefen för amfstyrkan. 

Chefen för 1ststyrkan har under denne inom ramen för tilldelade 
uppgifter och område det fulla ansvaret för säkerhet och skydd av 
alla förband och anordningar i land liksom för markoperationern as 
utförande. Order och anvisningar utges längs styrkornas skilda be
fälslinjer men samverkande chefer uppehåller nära samband för att 
säkerställa att ingen chef behöver fatta beslut utan erforderligt sam: 
råd. Understödjande flygstyrka underställs chef ur flygvapnet pa 
samma nivå som ovannämnda två styrkechefer. Styrkans verksamhet 
leds och samordnas med andra flygförband ur flottan eller marin
kåren av chefen för amfstyrkan. 
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Planläggningsarbetet bedrivs av styrkechef. Då samstämmighet i 
uppfattning icke kan ernås, hänskjuts ärendet till avgörande av ge

mensam högre, d v s regional chef. Planläggning erfordras dels under 
planläggningsperiod före operationens påbörjande dels under den
sammas utförande. Under planläggningens gång krävs beslut av 
vederbörlig styrkechef särskilt i vad avser befälsförhållandenas ord
nande samt de tidpunkter vid vilka skifte i dessa äger rum (t ex 
lststyrkechefs övertagande av flygstridsledning över målområdet 
från amfstyrkechefen). 

Samordningen mellan i operationen deltagande styrkor och för
band kräver ofta detaljreglering. En central och gemensam ledning 
eftersträvas av t ex underrättelsetjänst, flygverksamhet, eldunder
stöd, fartygsrörelser och underhållstjänst. 

Planläggningen bedrivs samtidigt i de skilda styrkorna och får 
härigenom karaktären av en ständigt pågående cyklisk verksamhet. 
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FACTORS IN FORMULATlON OF CONCEPT 
OF OPERATIONS ASHORE 

THE kATUU ANO EXTENT OJ 
TME Dls.ICNA1f0 lANDING 

Al( .... INOUOING Ttlf OiAI 
ACTtii$TKS Of THE &fA(.HfS 

AN() THE HillAlN THEIUIN 

THE FO«as 
AV""""-' 

Bild 2 

FIG. 4-2 

Införskaffandet av underrättelser försvåras genom att avståndet 
till målområdet ofta är stort och kontakt med motståndaren saknas, 
många av underrättelseorganen icke ingår i amfstyrkan, lång tid kan 
förflyta mellan planläggningens påbörjande och 1stföretagets genom
förande samt slutligen nödvändigheten av sekretess och vi lseledande 
verksamhet gentemot fienden. 

Flexibilitet i planläggningen är nödvändig, delvis tillgodoses detta 
krav genom färdigställande av alternativa planer. 

Grundläggande beslut fattas på högsta nivå efter följande fördel
nmg. 

De två styrkecheferna beslutar gemensamt om en allmän hand-
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SELECTION OF LANDING AREAS 

Bild 3 

LANDING FORCE 
CONSIDERATIONS 

lingslinje för att lösa amfstyrkans uppgift, fastlagd i de grundläg
gande di rektiven för operationen. 

Gemensamt beslutar de också om Iststyrkans uppgift för att nå 
amfstyrk ans uppställda mål. 

Lststyrkans chef framlägger därefter sin stridsplan och fastställer 
bl a vilka terrängavsnitt som måste tas, anfallsvägar samt Istgrup
pernas formering. 
. .. Ett ungefärligt lstområde, som innehåller tillräckligt av mark- , 

SJO- och luftutrymmen för upprättande och understöd av ett bro
huvud, fastställs av amfstyrkechefen. Brohuvudets sträckning samt 
Iststränders (ofta en per bataljonsenhet) och helikopterlandsättnings 
(hkpll)zoners belägenhet bestäms av lststyrkechefen . 
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PRINCIPAL FACTORS IN THE SELECTION OF 
THE TENTATIVE 

FIG. 4-3 

l 

DATE FOR LANDING ... l HOUR FOR LANDING ... 
l 

• ' . . 

• AVAILABILITY OF FORCES 

• li'EADINESS OF FORCES 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

"~' 1111 ,.J 

,,.t ---~·l ··;-;;r,,, 

• KNOWN ENEMY ROUTINE 

•DUWION Of DAYL14HT 

• Pli'ESENT AND PROJECTED l • NEED fOR TACTICAL SOO'RISE 
ENEMY SITUATION l •CONCEPT OF OPERATIDNS 

e SEA.SONAL CONDITIONS IN THE l ASHORE Of THE lAND~ Rm 
AREA UNDER CONSIDERATIDN l •FAVORABI.E CONDITIOOS OF WIN~ 

l 
e LOCAL CONDITIIllS !f WEATI!ffi. l TIDE, ~ PHASE Of MODN 

Till. CUR~ENT, PHASE 11 MOON l 
(Dif'.AllON OF DAKKHfSS AllO MYLI~NTJ l 

• DESI~NATION OF liMIJI~ llATES l 
BY A HI~IIER AUTHORITY l 

•CDORDINATION WITH PRELIMI· 1
1 NARY OPERATIONS l 

l 

Bild 4 

•REQUIREMENTS FOR CONDUG~ 
CEnAIN OPERATIONS DURIN~ 
HOURS OF DARKNESS 

o MOST EFFECTIVE EMPLOYI.!ENT 
OF AIR AND NAVAL ~UNfiRE 
SUPPORT 

ORIGINAL 

Utnyttjas transportflygplan och fallskärmstrupp deltar jämväl 
flygförbandets och fallskärmsförbandets chefer i beslutet. . 

Slutligen fastställs ung D-dag och H-tid av amfstyrkechef etter 
samråd med 1ststyrkans chef. 

Eldunderstöd med sjöartilleri, raketer och robotar och senare från 
fältartilleri planläggs i detalj med upgifter före, under och efter D
dagen för dels sjöstridskrafternas, dels 1ststyrkans behov. Den chef, 
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TARGEi PRIORITIES 

CI.ASS A 

7·< 

Bild 5 

FIG. 7-1 

wss s 
THREATfN A~S/JIIlf FORCES IN T!4E 
S~IP- TO-'Sf.IORE MOVENlCNT A);lt' 
ASSAULT OF T~E BE~CHES 

ORIGINAL 

som skall understödjas, bestämmer tid för elduppgifterna och utväl
jer mål medan målens prioritet fastställs av styrkecheferna. 

Medan amfstyrkechef är ansvarig för samordning a v samtliga 
understödjande vapen, speciellt sjöartilleriets förberedelser och här
för upprättar "SACC (Supporting Arms Coordination Center)" är 
1ststyrkans chef ansvarig för samordning av elduppgifter med an
fallsplanen, beställer eld samt upprättar "FSCC (Fire Support Coor
dination Center)". Sjöartilleriets eld förväntas bli av utslagsgivande 
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betydelse både före D-dagen (förstöring eller reducering av fiendens 
försvar), under D-dagen (skydd av 1st) och vid det direkta under
stödet av markförbanden efter D-dagen. Amfstyrkechef besluta r 
naturligen om fördelning av och plats för understödjande fa rtyg 
samt ammunitionsinsats och ersättningstjänst. 

Eld avges mot förberedda mål eller som kommenderad eld. Vid 
direkt understöd (ofta ett fartyg per bataljon) regleras elden av 
etrupp ur det markförband som understöds. Vid förstärkningsu pp
gifter (ofta ett fartyg per regemente) utnyttjas som regel den trupp 
ur flottan, som tilldelats understött markförband. 

Fältartilleriförbanden planläggs för landsättning i ett tidigt ske
de. Efterhand som dessa resurser byggs upp iland kan sjöartilleriets 
insatser minskas. 

Etrupp utnyttjar eorgan i luften, ombord eller på marken, vilket 
allt planläggs i detalj. 

Flygunderstöd innefattar alla slag av flygoperationer för under
stöd av amfoperationen. Central ledning av varje flygplan inom 
Istområdet utförs först av central (TADC) hos chefen för försty rb n, 
sedan av central (TACC) hos chefen för amfstyrkan och slutligen, 
då resurser härför landsatts, av central (TACC) hos chefen för Is t
styrkan. Ledningsansvaret överförs efterhand och om så erfordras 
funktionsvis, t ex transport-, attack-, jakt- respektive lv-ledning. 

Flygförbanden tilldelas före D-dagen uppgifter såsom: 
erövring av luftöverlägsenhet (-herravälde) och försvaret härav, 
Istområdets a v regling, 
fiendens nedkämpning, 
flygobservation a v sjöartilleriets eld, 
ubåtsjakt, 
spaning och räddningstjänst samt 
störnings- och propaganda verksamhet. 
D-dagen tillkommer: 
bekämpning av fi i anslutning till Istområden och hkpllzoner, 
lufttransporter, 
fi nedkämpning med flygplan i väntläge i luften eller på hangar

fartyg (marken), 
dimbildning, eldledning, stridsbelysning, fiygburen ledning av 

operationer samt 
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fortsättning av före D-dagen pågående verksamhet. 
Erforderlig del av dessa uppgifter löses jämväl efter D-dagen. 
Särskild flygbasmateriel landsättes snarast och utnyttjas för land-

ningsbanor m m inom brohuvudet. 

På motsvarande sätt detaljplanläggs luft·värns- och pansarvärns
förban dens utnyttjande och ledning. Särskilda åtgärder vidtas för att 
snabbt kunna insätta allt tillgängligt understöd vid försvar mot pan
saranfall. 

Atomstridsmedel a v olika storlek och insatta med skilda vapen
system kan komma att erfordras. Utnyttjandet tas in i den samord
nade planläggningen på ett grundläggande stadium, som regel ges 
amfstyrkechef allt ansvar och alla resurser för denna elds avgivande 
men 1ststyrkan planlägger mål samt behov av vapen och tidpunkt 
liksom säkerhet, underhåll och förflyttning av vapen som grupperas 
i land. 

Före D-dagen utnyttjade atomstridsmedel reducerar överrask
ningsmöjligheterna men utnyttjas om : 

fi erbjuder ett kraftsamlat, stort och lämpligt mål, 
s~irskilt väl skyddade mål finnes, som kr ä v er låghöjds- eller mark

detonationer varvid dock radioaktiviteten kommer att minska Ist
styrkans rörelsefrihet samt 

tid och terräng förhindrar fi möjligheter att tillföra förstärkning
ar elle r i övrigt reagera effektivt. 

D-dagen kan kärnvapnen utnyttjas med fördel då förstöring 
måste nås över ett vidsträckt område, av många mål samtidigt eller 
på minsta möjliga 'cid. Särskild planläggning sker i vad avser und
vikande av radiakbeläggning på lststränder, llplatser och anmarsch
vägar. 

Då enighet i beslut om atomstridsmedels utnyttjande ej kan upp
nås mellan de bägge styrkecheferna hänskjuts frågan till högre ge
mensam chef för dennes avgörande. 

Sambandsplanläggning måste utföras för varje fas av operationen, 
Varvid särskilda problem uppstår genom deltagande av förband och 
materiel från skilda försvarsgrenar, de stora avstånden från slutligt 
anfallsmål samt spridningen före och under transporterna mellan de 
skilda styrkorna och förbanden. 
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COMMUNICATION REQUIREMENTS 

OF AMPHIBIOUS OPERATIONs 

t.OGIST'/C5, rNCLI.JPI~ 
EMBA~k~TiON 

9·4 

Bild 6 

Underhållstjänsten planläggs så att den: 
följer de taktiska befälslin jerna, 

FIG. 9-1 

SUPPORT Of TIE A,.,.~I-/18/0US 
T"ASk' FORct: BY O'I"J..ii!R 
RlRCES 

ORIGII~AL 

ansätts bakifrån och fram mot den plats och tid, den erfordras, 
är följsam, smidig och rörlig, 

samordnas med stridsplanen i övrigt samt 
befriar stridsenheterna från uhproblemen största möjliga ur-

sträckning. 
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LOGISTIC fUNOIONS !N AN 
AMPHIBIOUS OPERATION 

EVACUATrO!:). CONSTRUCTI0'-1 , 

RIOPAIR AND MAINHNANCE 

10·4 

Bild 7 

I underhållsplanläggningen redovisas särskilt: 

FIG.l0-1 

SUPPL Y 

ORIGINAL 

Utrustning med och ersättning av förnödenheter, 
sjukvårdstjänstens genomförande, 
ledning av urlastning och uhtjänstens uppbyggnad på Iststränder 

och 11områden av särskilda uhledningsgrupper samt 
uppbyggnad av uhbasområden för den fortsatta verksamheten. 
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TYPICAl T A C-LOG GROUP ASSIGNMENTS 
FIG. 16 -1 

16-6 ORIGINAL 

Bild 8 

Urlastningst ransporterna mot stränderna planläggs detal j med 
en serie olika dokument, särskilt 

hur amfstyrkans fartyg och båtar fördelas och 
laststyrkans behov av transportmedel i tid, utrymmen och om råde. 
Tiligången på Istbåtar och hur dessa enligt tidtabell skall ut •q rr-

jas, fördelas till anfallsvågor resp urlastning av ankommand e ]sr-
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fartyg p lanläggs av amfstyrkan. Motsvarande uppgift för amf
fordon och helikoptrar löses av lststyrkan. 

På samma sätt planläggs embarkering detaljerat med anpassning 
främst t ill förbandens indelning för urlastningstransporter och 
stridsplanen för markoperationerna. 

Lämpliga trupp - element - enheter - fö rband ur Iststyrkan 
s~mmanförs till motsvarande element o s v ur amfstyrkans transport
forband. Av särskild vikt är att fastställa vilka fartyg som skall 
lastas med prioritet på lastutrymmets utnyttjande och vilka som 
avses fö r urlastnin g under lstanfallet. 

Orienteringar, genomgångar och om så kan ske övningar med del
tagande staber och förband planläggs i den ut;;träcknino- tidsfaktorn 
~~er riske~ . för fi mo~verka1:. med t .. ex. atomstridsm~de l medge.r. 

kerhetst]ansten planlaggs for att forhmdra all obehörig t rafik 
sedan orienteringar och övningar med förbanden påbörjats. 
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Anmarschen utförs i grupper (transport-, lstfartygs-, eldunder
stöds- och hangarfartygsgrupper) m h t förbandens uppgifter, sto r
lek samt fart och planlagda tidpunkter för ankomst till urlastnings
områden. 

Lämpligt val av marschvägar, noggrann planläggning av nav i
gatarisk vägledning, största möjliga spridning i tid och rum för att 
försvåra insats av atomstridsmedel samt skydd mot skilda typer av 
anfall under vägen beaktas särskilt. 

En fast och noggrann indelning av urlastningsområdet tj änar 
samma syften. De navigatoriska förberedelserna bör nämnas: radar
bojar med ljus för att markera svepta rännor, begränsning av mm
fält, radarreflektorer i land för att utmärka exakta lstplatser, fartyg 
för inledning till planlagda (ankrings- )platser i urlastningsområdet 
och kontrollfartyg för vägledning genom särskilt farliga vatten 

Förstyrkan anländer oftast i mörker. Kravet på överraskning 
måste vägas mot kraven på anfallsmålets "förberedelse" för lstfii re-

630 

taget och bestämmer omfånget av förstyrkans operationer. Uttryck
ligen fastslås att om Istområdet ordnats för försvar med starka mi
neringar utanför, huvudstridskrafterna i området disponerar fasta 
befästningar och det dessutom finn s rörliga reserver ..... då er
fordras en avsevärd insats av förstyrkan. 

De uppgifter som då kan tillde las denna är: 
minsvepning, minutläggning, sjömätning och nätläggning, 
nedkämpning av strandförsvaret, 
klargöring a v stränder och rännor mot dessa, bl a förstöring a v 

minor och hinder, 
uppmätning av grund o dy l fr o m 6-meterskurvan och till hög-

vattenlinjen, 
strandrekognosering, 
isolering av anfallsområdet och erövring av luftöverlägsenhet samt 
landsättning av mindre förband. 

Istföretaget ("the assault") omfattar: 

eldunderstöd från sjöartilleri och flyg, 
urlastningstransporter med helikoptrar, lstbåtar, amffordon och 

lstfartyg, 
Ist av anfallsförbanden, 
framryckning inom brohuvud fö r att kn yta samman ("link up") 

de på olika sätt och platser landade förbanden och ta planlagt bro
huvud 

understöd med sjöartilleri, flyg och underhåll under hela opera
t!Onen samt 

urlastning och landsättning av återstående delar av Iststyrkan för 
slutförande av amfstyrkan tilldelad uppgift. 

Den förstärkta bataljonen utgör vanligen det grundläggande ele
mentet i den organisation, som bör gälla under urlastningstranspor
ter men som bestäms av stridsindelningen för markoperationerna. 

Lst/llenheterna fördelas till lstvågor/helikoptervågor. Vid urlast
ningstransport framförs vågen som en enhet under befäl av chef ur 
flottan med erforderliga sambandsmedel m m för kontroll. 

Området utanför och på stranden indelas och erhåller särskilda 
Uppgifter och beteckningar, som underlättar kontrollverksamheten, 
sås0m t ex : 

flytande underhållsplats , 
1stpunk t, 
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Bild 11 

ilastningsplats för sårade, 
växellinje (skifte från 1stbåt till amffordon där så måste ske), 
sjösättningsplats för amffordon, 
sjösättningsplats för pontoner, 
helikopterllplats och fallskärmsllplats. 
Kontrollverksamheten decentraliseras snarast för de sjöbu rna 

transporterna medan helikopterlandsättningarna leds centralt. Spe
ciella kontrollgrupper från 1ststyrkan tjänstgör på olika nivåer vid 
amfstyrkan, främst såsom sambandsgrupper men också med skyldig
het och möjlighet att följa upp att 1ststyrkans behov och andra krav 
tillgodoses (bild 8). 

Den vertikala omfattningen är inte föremål för särskilda föreskrif
ter. Den är idag självklar och inarbetad i alla föreskrifter och ger 
därigenom hela operationen en naturlig balans mellan 1st från sjön 
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och ll från luften samt en spridning över anfallsmålet, som gynnar 
överraskningsmomentet och kan orsaka kraftsplittring hos försva
raren. Den reducerar problemen från förr med hinder och svårfram
komlig terräng, skapar snabb kontakt mellan anfallande och för
svarande markstyrkor, hindrar eller försvårar atomstridsmedlens 
utnyttjande, underlättar sambands- och underrättelsetjänst och ger 
11ya vägar att få eldunderstöd inom ett luftförsvarat område. 

Men huvuduppgiften för helikopterförbanden är ännu luftland
sättning. Vissa nackdelar innebär denna transportväg: 

trupp som till 100 % överförs med helikopter blir endast lätt ut
rustad, saknar "staying power" och kan lätt slås av försvararen 
särskilt om denne disponerar pansarförband, 

materiel måste till vikt och storlek anpassas till helikopterns ak
tuella luftkapacitet (dyrbar och tekniskt besvärlig utvecklingspro
cess), 

helikoptern kräver skickliga, väl utbildade förare och tekniker 
samt är starkt väder- och underhållsberoende, 

herravälde eller stor överlägsenhet erfordras i luftrummet över 
anfallsområdet. 

slutligen måste stridsvagnar och tungt artilleri av den omfattning 
som krävs för operativa lstförband, underhåll av olika slag och 
främst erforderliga drivmedel komma sjövägen och landsättas över 
hamn eller strand. 

Den vertikala omfattningens viktigaste operation blir därför sam
manknytningen ("link up") av de luftlandsatta och från sjön land
stigna styrkorna. Den tid som erfordras härför kan uppgå till dagar 
men planläggarnas strävan är att den skall avslutas under D-dagen. 

Resurser 

I ststyrkan utgörs av arme- eller marinkårsförband. På US Marine 
Corps har lagts ansvaret för att pröva, utveckla och lära ut lstmeto
diken. Härigenom har grunden lagts för ständigt pågående samöv
ningar arme-flotta-marinkår, varigenom ett antal av armens bri
gader och divisioner bibringas erforderlig träning och erfarenheter. 
Det torde vara realistiskt att räkna med att ung 1/ 3 av de tidigare 
nä111nda STRIKE COM-förbanden övats för denna verksamhet, gi
Vetvis dock utan att organisation och materiel i övrigt närmare an
Passats för densamma. På motsvarande sätt har naturligtvis sam-
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Bild 12 

verkande taktiska flygförband ur flygvapnet deltagit i övningar av 
1st-karaktär. De förband som direkt utvecklats, organiserats och ~ln

passats för den ovan beskrivna doktrinen är emellertid marink/ns
/örbanden och i dem organiskt ingående flygstyrkor. 

Marinkårens numerär utgör f n 190 000 man, vara v hälften åtga r 
för att i fredstid lämna personal till tre marinkårsdivisioner, tre ma
rinkårseskadrar samt vissa förstärkningsförband (kårförband) . Vid 
mobilisering kan ytterligare en division och eskader sättas upp. 

Divisionen innehåller 18.713 man varav 1.052 officerare. Tre !ll 

fanteriregementen utgör den kärna kring vilken övriga understä ls-, 
underhålls- eller förstärkningsförband byggs upp. Regementet är 
med sina 3 bataljoner om vardera 4 kompanier helikoptertranspur
tabelt. Bataljonen underhålls direkt av divisionens underhållsenhc
ter. Artilleriregementet har fyra bataljoner varav en är utrustad med 
155 mm haubitser och övriga med 10,5 cm haubitser samt vardera 
ett batteri 10,5 cm granatkastare. De senare kan vid behov d irekt 
underställas infanteriförband och helikoptertransporteras. 

Stridsvagnsförband med 120 mm resp 90 mm pjäser utgör likso t11 
artillerienheter med 15 cm kanoner och 21 cm haubitser kårfö rband. 
Till lands kan divisionen utnyttja sin biltpbataljon, varigenom hu
vuddelen av två-tre förstärkta bataljoner kan bi ltransportcras. 
Vid lst kan utnyttjas en amftpbataljon, också kårförband, med nloc
svarande tpkapacitet. 
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Bild 13 

Eskadern (jfr bild 14) som ständigt utgör den andra kom0onenren 
i kårförbandet har en icke lika fast organisation. Den kan e~11ellerrid 
innehålla t ex 2 flottiljer med 90 jaktplan, l flottilj med 80 attack
plan och en helikopterflottilj med mer än 100 helikoptrar av lätt, 
medeltung och tu ng typ. Härtill kommer 30 foto- och spaningsplan, 
stabs- och strilförband samt vissa reparations- och transportresurser. 

I ststyrkan organiseras såsom: 

Marine Expeditionary U nit (MEU) där Istbataljonen (jfr bild 11) 
normalt utgör det stridande markförbandet, 

Marine Expcditionary Brigade (MEE) där regementet spelar den
na roll , 

Marine Expeditionary Force (MEF) med divisionen som kärna 
eller 

Marine Expeditionary Corps (MEC) då ytterligare förband och 
Uppgifter tilldelas MEF. 

Materiel och utrustning ;1r som regel densamma som övriga för-
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Bild 14 

svarsgrenar utnyttjar, men ofta är den anpassad främst för de spe~ 
ciella transportmedel som 1sttekniken kräver. Här skall därför en~ 
dast lämnas några exempel på den materiel som framtagits för ma~ 
rinkårens speciella behov. . 

Amfibiebandvagnen (L VT) sväljer i sin personaltransportversiOn 
(L VTP) ett plutonsförband om 30-40 man, gör ung 7 knop i vat~ 
ten och 40 km/ tim på land. Den kan fälla stäven, är beväpnad med 
kulspruta och väger ung 30 ton. Det finns också en stridslednings ~ 
version (L VTC) med sambands~ och stabsutrustning för batalj~ns ~ 
och regementsstabernas behov. Vagnen ger gott skydd mot radiak~ 
strålning. 

Helikopterförbanden har hittills utöver ett antallätta helikoptrar 
för samband och spaning främst utnyttjat Sikorski medeltunga UH-
34 och tunga H-37 men utbyte mot CH~46A "Sea Knight" resp 
CH-53A pågår. 

CH-46 kan landa både på vatten och land och motsvarar den 
svenska Hkp 4. CH-53 lyfter normalt 4,6 ton alternativt 38 strids
utrustade soldater eller t ex 2 jeepar men vid korta uppdrag kan 
prestanda fördubblas. Marschhastighet 280 km/tim, räckviddsradie 
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Bild 15 

ung 225 km. Dessa prestanda tillgodoser väl k ra vet på normalt hög~ 
sta avstånd till brohuvudets perimeter, 85 km, och den yta som vid 
planläggning för en division beräknas kunna tas och hållas, 85 x 85 
km2=7.500 km2. 

Flyg förbanden utrustas nu med ett begränsat antal A6A "Intru
der" men dess mest utnyttjade plan är A4E "Skyhawk", utrustat 
främst för attackuppgifter. Planets marschhastighet är 1.095 km/ tim 
och det kan utrustas för ett flertal kombinationer av vapen vid di
rekt understöd av markförbanden inklusive den styrda roboten 
"Bull Pup". Det kan liksom det moderna allvädersjaktplanet F4B 
"Phantom" landa på hangarfartygsdäck liksom på det särskilt för 
1stförbandens behov konstruerade "SATS" -flygfältet. Start- och 
landningsbanans längd på detta överstiger icke 1.200 m vilket kräver 
speciell tillsatsutrustning för start och landning av rea~plan (jfr bild 
19 nedre del). Ett sådant flygfält kan byggas och göras operations~ 
dugligt på 3-5 dagar i någorlunda gynnsam terräng. Det kan också 
ta emot marinkårens transportflygplan KC-130 "Hercules", marsch
hastighet 595 km/tim, lastförmåga 9 ton alternativt 92 passagerare, 
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••• and now rel&aud for fl~~t~t 011eratiens. 

Rild 16 

som även kan användas för lufttankning vid "färjning' av jakt- och 
attackförband mellan kontinenter. 

slutligen bör nämnas att i eskadern ingår organiskt en bataljon 
"HA WK" luftvärnsrobot. 

Nyheter som framtiden förväntas bjuda är främst ersättnin g för 
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Rild 18 
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Bild 19 

LVT med en bärplanamfibievagn (LVH [jfr bild 21]), en tung he
likopter (S 65) som lyfter 12,5 ton och har en marschhastighet om 
300 km/ tim, en 155 mm haubits i bandvagnslavettage, en 105 mm 
lätt haubits för helikoptertransport, ett lätt attackflygplan bl a an
vändbart för spaningsuppgifter samt en utökning av personalstyrkan 
till 210.000 man. Personalökningen hänför sig till behov av mer per
sonal dels i de nya flygplanen dels för dessa flygplans ledning och 
omhändertagande på marken. I samtliga fall blir den amerikansk~ 
försvarsbudgetens utveckling de närmaste åren avgörande. Som cxern-
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USA : AIRCRAFT-lOCKHEED 

The extended-ranre C-UOE Hercules, with 1,380 US gallon underwin& tanks 

Bild 20 

pel på Istmaterielens kostnader må nämnas att priset på en L VT är 
ung 700.000 kr. 

Am/styrkan leds från ett särskilt ledningsfartyg (AGC), ett flagg
skepp med framför altt riklig sambandsutrustning och utrymmen för 
styrkans centrala lednmg samt förläggning för stabens 250 personer, 
varav ung 50 är officerare. Fart 16 knop. 5 sådana fartyg finns. 
Urlastningstransporterna mot stranden sker med Istfartyg för strids
vagnar (LST), för skilda typer av fordon (LCU och LCM) och för 
personal (LCP). Här gr.s några data beträffande de modernaste ty
perna. 

LST 1171 kan förlägga ung 650 man, lastar 2.000 ton men kan 
normalt urlasta vid stranden med endast 500 ton. Den ligger då 
l ,2 m djupt vid fören och 4 m djupt i aktern (ung 140m längre ut). 
D~n är utrustad med bl a 4 LC och 2 lO-tons bommar. Den har 
ohka lastalternativ t ex 50-talet motorfordon alternativt 10-30 
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HOW TO lAKE A BEACHHEAD WITHOUT GETTING YOUR FEET WET. 

We' re L:;!kiogabou1 a pwtotype landing 
cqfJ developed for the U,S. Marine 
Corps by Lycoming. 

01Hdal!y, it"s an LVH. 

UnoHiciaily, we thir'lk il's the hottest 
assa~J it boat to come a Iong in 20 years. 
This nt•w LVH u ses a powefful ly<:oming 
TF-14 rna~·~ turbine engine Md 

automatrea Hy controHed hydrofot!s to 
"f! y" over the water at speeds up to 35 
!.:nots. ((ven iof!ve.ioot ~as.) 

On land, H ctlmbs t>eadtes, nur<il€s 
obstacle:s, and rumb!es d<Ywn paved 
roads al betterthan 40 mph. 

The lycomJng LVH ls un!que !ost!!! 
another way. lt has a nauttc:a! range 

Bild 21 

of 210m! les and cancarrymenor 
equipn'lent from troop shlps (l:nchored 
teyond the rea<: h of shore bat<er*es. 

Someday, hydrcloi! vessels al 
every s.!zeM<l everyctasswlll be the 
b.KkbOne of Nav~! ope.ratiol's. 

The Lycomlng L VH ts Mly tM 
beglnning, 

stridsvagnar eller en pontonbrygga för lossning av fartyg vid strand. 
Fart ung 17 knop. Inklusive en äldre, mindre och långsammare serie 
har under 50-talet nybyggts 22 st. 

LCU 1610 kan lasta ung 200 ton varav t ex 3-4 stridsvagnar 
och 200 stridsutrustade soldater. Den är 40 m lång och har en far t 
av 11 knop som vid full last minskas med 20 % (vissa typer av I C 
50 % ). Under 50-60-talen har byggts ung 50 st, ett litet antal med 
hänsyn till att det är den viktigaste bäraren för urlastningstranspor
terna. 

För detta ändamål nyttjas också LCVP som bär t ex 36 soldater 
alternativt en 105 mm haubits med betjäning o s v. Den lastar om
kring 9 ton, är 9 m lång och har mediumfarten 9 knop, som också 
den nedgår i takt med lastens ökning. Denna typ finns i stort antal 
och medförs lastad på alla fartyg i amfstyrkan. 

För transporter över hav kan av ovan nämnda fartyg och båtar 
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endast LST utnyttjas. Lst fartyg för helikoptrar (LPH), dockor för 
LCU m fl (LPD), transportfartyg för främst personal (AP A) eller 
fordon och styckegods (AKA) erfordras i stället, där icke än mer 
avancerade transportmetoder erfordras, t ex i ubåt (APSS) eller här
för ombyggda jagare (APD). 

APSS avses för attack- eller röjdykare samt andra spaningsen
heter. De kan bära med sig t ex 30 tons last och 75 man med en fart 
av 13 knop (8 knop i u-läge). 

APD bär 4 LCP och högst 150 man med en fart av 24 knop. Ett 
60-tal 1200-tonsjagare har byggts om för detta ändamål, vilket 
torde vara ett uttryck för den vikt som lagts vid detta transportsätt. 

Av LPH finns 9 enheter, varav 5 nybyggts, med uppgift att dels 
kunna transportera en förstärkt bataljon, ung 2.000 man, och dels 
landsätta denna med 20-30 tunga helikoptrar. En annan version 
har kapaciteten 1.500 man, 45 helikoptrar och 300 fordon . Fartygens 
storlek och kapacitet varierar således men farten överstiger 21 knop. 
lastrum och lastningsanordningar k larar ung 150 ton/ tim. Fartygen 
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har en storlek av 17.000-27.000 ton, 200 m längd och 9 m djup
gående. I ett modernt större Ist-företag är LPH lika självklart och 
nödvändigt som värdefullt och svårskyddat. 

Av LP D har ny byggts 18 enheter under 50-talet och denna tyP 
utgör numera amfstyrkans viktigaste moderna transportresurs . Med 
fart 20 knop, 180 111 lång, 7 111 djupgående och 9.000 tons depbce
ment kan den bära ung 1.000 man, 6 helikoptrar, 2.000 ton last men 
icke urlasta vid strand. Dess viktigaste egenskap är i stä llet att fun-
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gera som torrdocka för 1-3 LCU och ett antal LC av andra typer. 
Genom att sänka aktern översvämmas lastrummet och de tidigare 
torrsatta och lastade Istbåtarna kan lämna moderfartyget. Denna 
sjösättning sker ej gärna under gång och vattenpumpningen tar 
45-60 min, men LCU avgång kräver endast 3 min och dess motta
gande 4 tim. Vid behov fungerar fartyget som en genomgångsstation 
f?r trupp från andra fartyg och kan då transferera ung 1.000 man/ 
tun . 

. AP A och AKA torde efterhand få lämna plats för nybyggen av 
Sistnämnda typ, men de utgör fo rtfarande med omkring 25 st av 
Varje slag en viktig kapacitet. En modern APA är på mindre än 
10.000 ton, fart 18-20 knop och lastar t ex Iststyrkans chef med 
st.ab, ett par helikoptrar, 1.500 man, 500 ton last, samt gör landsätt
ntng av dessa med egna drygt 20 LC. AKA är av samma storleks-
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ordning men lastar fler fordon (300 st), styckegods och drivmedel 
samt mindre personal. Bommarna tar 60, 30 eller lO ton. 

Amfibiestyrkan kompletteras naturligtvis med särski lda fart) g 
för drivmedelstjänst (tankfartyg), sjukvårdstjänst (lasarettsfartyg) 

samt t ex bärgnings- och reparationstjänst. Om t illräckliga resurser 
icke finns bland flottans fartyg eller vid behov aktiverade resen 
fartyg måste den statligt organiserade Military Sea Transport Ser

vice träda till. Organisationen kan förfoga över omkring 160 fartyg 
varav 15 trupptransportfartyg. Senaste ti ll fälle då dess resurser an

fordrades var under Korea-kriget där MSTS bl a redovisar följande 
siffror: 

För underhåll av omkring . . . . . . . . . . . . . . 600.000 man 
levererades varje dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ung 7 fartygslaster 
medförande varje dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . omkring 77.000 ton 

förnödenheter 
tillsammans under tre år . . . . . . . . . . . . . . . . 54 milj ton torrgods 

och ............... . 22 milj ton olja 
För varje soldat krävdes utrustning om ung 
5 ton och i underhåll dagligen ............ ung 30 kg/man/dag. 

Siffrorna anförs inte minst för att belysa de behov som uppstar 
och de resurser som erfordras v id operationer över stora hav, även 
om de insatta förbanden till sin numerär begränsas. 

Här bör också sägas några ord om de "Construction Battalions", 
som upprättas av flottan. Dessa utgör arbetsförband utrustade bl a 
med lätta vapen för eget närförsvar. De är i första hand organise
rade och utbildade för an läggningsarbeten inom ett brohuvud, åter
ställande av lossnings- och lastningsanordningar i hamnar o s v. Som 
första och självklara arbetsuppgift åligger det "Sea Bees'' att färdtg
ställa SA TS och de vid Iststränderna erforderliga pontonbryggorna. 
Varje ponton har dimensionerna 1,5 x 1,5 x 2,10 m och medförs på 
amfstyrkan lastade ombord ett eller flera LST el dyl (jfr bild 22). 

Men nu tillbaka till amfstyrkan. Hittills har endast behandlats 
dennas resurser för transportrörelsen. Företaget skall också ledas, 
skyddas, understödjas och underhållas. Härtill erfordras ytterligare 
minst ett 50-tal större stridsfartyg omfattande hangarfartyg, kryssa
re och jagare förutom eskortfartyg, ubåtar, minsvepare och ledar-
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fartyg. Som jämförelse må nämnas att under 1965 innehåller exem
pelvis: 

6. flottan i Medelhavet omkring 50 ftg och 200 fpl 
2. , , Atlanten omkring 40 ftg och 420 fp! 
7. , , Kinesiska sjön omkring 120 ftg och 650 fpl 
l. , , Stilla Havet omkring 90 ftg och 420 fpl 

En väsentlig del a v anfallsföretaget har tidigare sagts vara eld
understödet från sjön och luften. Den styrka som avses härför kan 
för ett divisionsföretag överslagsvis sättas till 2 hangarfartyg, 4 
kryssare och 10 jagare. De sistnämnda avses då bl a för eldunder
stöd med sjöartilleri. 

En granskning visar att den enda nybyggda kryssaren efter kriget 
har två 12 cm kanoner för självförsvar samt att nybyggda jagare har 
två och fregatter en 12 cm kanoner. Otvivelaktigt kan fortfarande 
för ett antal år framöver sjöartilleri med i varje fall 21, 15 och 
12 cm kaliber i erforderlig utsträckning mobiliseras men här skym
tar en svaghet i anfallsplanläggningen som endast kan fyllas av ro
botar med atomstridsmedeL Denna lösning är emellertid icke till
räckligt flexibel för dagens behov. 

Framtiden torde medföra vissa nyheter också inom amfstyrkans 
materielområde. 

Sålunda pågår utredning av vapensystemet "Sergeant" för över
tagande av möjliga sjöartilleriuppgifter. Med krutraketmotor och 
tröghetsnavigering har denna robot idag en vikt av 5 ton och kan 
bära en stridsspets med atomstridsmedeL Den har 120-130 km 
skottvidd, flyghastighet > M l och kan sammansättas och klargöras 
på några minuter. 

Ingenting tyder på att en ombyggnad av äldre slagskepp till kom
binerade artilleribärare (för eldunderstöd mot mål i land) och led

ningsfartyg, som utretts och föreslagits, skulle vara nära förestående. 
Sedan flera år tillbaka pågår modellprov som siktar mot att utnyttja 
såväl bärplansbåtar som sv ävare i urlastningstransporterna mot 
s~randen. Resultaten h ära v och en ev serieproduktion torde dock 
l.tgga långt bort i tiden och det är idag svårt att föreställa sig annat 

an att helikoptern behåller sitt försprång och möjligen i större ut
sträckning övertar personal- och materieltransporter från LC av olika 
slag. Den hittills accepterade gränsen, helikoptertransport av strids-
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Bild 25 

styrkor om högst bataljons- och regementsförband torde dock bli 
svår att överskrida. 

Ett förbättrat transportfartyg, "Sealif ter", för så väl flottans som 
MSTS behov anses nödvändigt och möjliga data har angivits till: 
fart 30 knop, last 1.000 man i luftkonditionerade förläggn ingar 
jämte 5.000 ton fordon och 3.000 ton annan materiel och förnöden
heter. Den skall kunna lastas på 30 tim och lossas på 24 med syste-
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men "roll off", "lift-off" samt a v egna L C. Härigenom skapas balans 
i förh ållande till framtidens flygtransporter med "Starlifter". 

Uttalade förhoppningar att med utnyttjande av Istfarkoster av 
olika storlekar genomföra ett anfallsföretag i huvudsak under 
vattenytan med avsikten att därigenom skapa det bästa skydd mot 
atomstridsmedel torde t v kunna hänföras till spek ulationer av mera 
teoretisk än praktisk natur (jfr bild 26). 

Praktiska tillämpningar 

Längre beskrivningar a v utförda amerikanska 1st-operationer 
medger icke utrymmet. Här skall endast ges några kona exempel på 
hus teknik och taktik vävs in i operationsplanen, som dock främst 
grundas på tilldelad uppgift samt tillgänglig tid och resurser. 

Ett exempel avser ett rädföretag, det andra visar lastnin gen av 
ett förstärkt bataljonsförband och slutligen skisseras med utgångs-
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Bild 27 

punkt från tidtabellen för STEEL PIKE I hur ett divisions/eskader
företag kan genomföras. 

Rädföretaget avser förstöring av radarstation på en mindre ö, för
svarad av bataljonsförband. Då endast ubåt oupptäckt av radar kan 
föra 1ststyrkan i närheten av målet väljes detta transportmedel. 
Härigenom begränsas dock den anfallande styrkans storlek till vad 
som kan medföras ombord. Detta framtvingar krav på överraskning, 
mörker och tyst landstigning från gummibåtar så nära anfallsmålet 
som möjligt. 

Tidsplanen medger 10 min för själva anfallet medan övrig del av 
4-timmarsföretaget går åt till paddling samt fram- och återmarsch 
till fots. 

I det reducerade kompaniet fördelas grupperna till spaning, säk
ring och anfall. Särskild samlingsplats för ev efterbliven personal 
anges. Ubåt kvarligger 48 tim för bärgning av dessa om så blir möj
ligt. Chef för företaget är äldste ubåtschef. Om fartygens säkerhet 
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äventyras fattar denne beslut om urdragning av fartygen . Chefen för 
Iststyrkan har rätt att bestämma om företagets avbrytande då t ex 
försvaret är för starkt, överraskningen går förlorad o s v. 

En serie övningar har genomförts under de gångna åren där !st
styrkan utgjort ett förstärkt bataljonsförband (BL T). Detta räknar 
omkring 1.500 man förde lade på som regel följande enheter: 

Chef (t ex regementschef eller dennes ställföreträdare) med stab. 

Infanteribataljon med 
stabskompani och 
tre skyttekompanier 

Granatkastarbatteri (10,5 mm). 
Stridsvagnspluton (90 mm kanon). 
Pansarvärnspluton (10,5 cm rekylfri pjäs). 
Amffordonspluton (transporterar drygt ett kompani) . 
Underhållskompani. 
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Bild 29 

Förbandet samverkar med och är ofta lastat ombord på ett av 
flottans transportförband med följande fördelning: . . .. . 

LPH - ledningsstaben, huvuddelen av infantenbatalJonen p mte 
granatkastarbatteriet. 

APD - attackdykar- och hinderröjningsenheter (UDT) samt del 
av bataljonen. 

LPD - delar av stridsvagns-, pansarvärns- och amffordonsplu-
tonerna. 

LST- övrig del av bataljonen. 
Marinkårsförbandens organisation är uppbyggd för fotmarsch. 

Härigenom blir förbanden lätta. 
Ovan beskriven BLT avses regelmässigt och till sin större delland

sättas med helikopter. Ett underställt helikopterförband är därfö r 
också embarkerat på LPH. 

BLT understöds då så erfordras med sjöartilleri och flyg samt 
underhålls genom chef för understödjande förband ur flottan. 

STEEL PIKE I avsåg bl a att för första gången på många å!· i 
fredstid genomföra ett större 1stföretag med komponenter ur mann
kårens samtliga truppslag ingående i ett kårförband - MEF. I det 
följande gäller dock endast tidsplanen och företagets yttre ra:~1 
denna övning. Ovriga uppgifter är tillförda ur andra exempel f or 
att ytterligare belysa teknik och taktik i en dylik operation. 

Tidsplanen torde motsvara även vad som kan vara rimligt i en 
beredskaps- och krigssituation: 
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23/9-24/9 Luchado invaderar Proxima och Proximas statsled
ning begär hjälp. 

26/9 Beslut fattas om Ist, den operativa planläggningen börjar. 
1/10 Transportomgång avgår USA med utrustning för SATS 

och en flygflottilj, destination Almeria. 
8/10 Långsam transportomgång (LST/LPD) avgår USA mot ope

rationsmålet . 
12/1 O Snabb transportomgång a v går USA mot operationsmålet. 
14/ 10 BLT landsätts av förstyrka ur 6. flottan i Almeria, flyg

fä ltsbyggande påbörjas nästa dag. 
17 I l 0-19/1 O Flygdivisioner ur eskadern "färjas" över Atlanten 

och baseras Rota m m. 
24/10 Amfstyrkan står utanför Rota. 
25 /10 Generalrepetition. 
26/ 10 D-dagen med timmen H (tid för 1st) 15 min före solupp

gången och timmen G (tid för hkpll) 30 min efter gryning. Allierad 
(spansk) BLT landstiger från 14 1stfarkoster på "Blue" strand, IR 2 
på "Green" strand med två bataljoner jämsides, IR 6 utom en ba
taljon (jämför 14/ 10) divisionsreserv på "Green" strand bakom IR 2 
samt IR 8 hkpll innanför "Y ellow" strand. 

Underrättelsebehovet är omättligt. Fotospaning under tiden D-30 
fram till D-1 med ökande antal uppdrag sätts in mot erforderlig 
del av operationsområdet för komplettering av kartmaterial, i övrigt 
främst mot 1ststränder och hkpllplatser. Svartvit film, färgfilm, in
fraröd film, annan maskeringsoberoende film, snedbilder i stor och 
liten vinkel, lodbilder, stor och liten skala, på alla upptänkliga sätt 
fotospanas mot anfallsmålen. Slutligen under nätterna till D-2 och 
D-1 luftlandsätts opiatsgrupper ur kårspaningskompani och land
stiger dykargrupper (en pluton ur flottan). 6 opiatser upprättas för 
att med ögonspaning framförallt under perioder a v nedsatt sikt fast
ställa och rapportera trupprörelser, främst förstärkningars framfö
rande i riktning mot planlagt brohuvud. 

Minsannolika eller minfarliga områden fastställs vid planlägg
ningen och undviks om möjligt. Lststränder utväljs där tillträdet 
till stränderna är gott. "Green" 1ststrand är särskilt gynnsam genom 
att en trefilig bilväg löper nära densamma. För hkpll kan utväljas 
fyra till fem llzoner, vardera med en radie av 75-200 m, inom en 
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yta av 4 x 7 km och på ett avstånd från planlagt anfa llsmål, SO !l1 

icke överstiger 5 km. 
Underrättelser föreligger om att inom planlagt brohuvud kan be

finna sig mindre än en mekaniserad Luchado-division men förstärk
ningar kan tillföras i form av flygförband samt ytterligare mekani
serade divisionsförband inom 4-24 tim. 

Chefen för amfstyrkan grundar den fortsatta planläggningen på 
följande bedömande: 

Luchado förstärker icke nämn värt sina ovan nämnda stridskraf
ter, minkrigföringen omöjliggör icke 1stföretaget och under en för
beredande bekämpning kan lokaliserade kustartilleriförband redu
ceras. Amfstyrkan bedöms kunna vinna ett lokalt sjö- och luftherra
välde, 1ststyrkan beräknas ha truppöverlägsenhet med 3 inf- och 3 
artbataljoner samt i stridsvagnar med 2: l. Framförallt föreligger 
dock vid 1ststyrkan överlägsenhet genom större rörlighet samt mö j
ligheter dels till eldunderstöd från sjöartilleri och flygstridskrafter 
dels till vertikal omfattning. 

Styrketillväxten beräknas till: 
G+ 3 tim: llbatal joner organiserade 
H+ 45 min: 1stbataljoner organiserade 
H+ 90 min: 1stregementen organiserade. 

Lststyrkans uppgift utformas sålunda: 

Landstig från sjön och luften inom ett brohuvud kring Huelva
Rota; 

bryt förbindelserna mellan brohuvudet och av Luchado besatta 
områden; 

tag flygfält och hamnar inom brohuvudet. 

Ovan angivna plan för 1st och hkpll har valts såsom det bästa 
a v ett flertal alternativ emedan: 

kraftsamling med största möjliga överlägsenhet kan skapas vid 
1ststrand "Green", 

starka förband kan snabbt grupperas för avreglering mot norr, 
anfallskraft erhålles snabbt för snabb framryckning från stran

den till sammanknytning med ("!ink up") och understöd av !!för
banden, 

planen tillgodoser väl doktrinens krav på säkerhet och enkelhet. 
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ridsberäkningar för framryckning efter kl H resp G grundas på 
följande erfarenhetsvärden: 

slätterräng ( < 25 % skog, få höjdskillnader). 
Oppen terräng (25-50 % skog, få höjdskillnader). 
Bruten terräng (50-75 % skog, höjdskillnader upptill 50/1000). 
Sluten terräng (75-100 %skog, höjdskillnader upp till 150/1000, 

djungel, berg). 
Lätt fi mostånd vid jämförelsetal 5: 1. 
Medelstarkt fi motstånd vid jämförelsetal 4: 1. 
Starkt fi motstånd vid jämförelsetal 3: 1. 
Framryckningshastighet för fottrupp (m/tim) och för pansartrupp 

(km/dag). 

~ Lätt Medelstarkt Starkt 

d 

Slätt 

l 

800-1200 

l 
500-800 

l 
300-600 

40-55 25-35 10-20 

Oppe n 

l 
600-1000 

l 
400-600 

l 
200-500 

35-40 10-25 7-15 

Bruten 

l 
500-900 

l 
200-500 

l 
100-350 

25-35 10-20 200-500 

S!uten 

l 
350-700 

l 
200-350 

l 
100-300 

12-20 200-300 100-200 

Man kan beräkna att med 14 Yz tim dagsljus fordras 1st före gry
ningen för att få planlagd uppknytning före mörkningen. A v två 
mörka ting - svårigheter med eldunderstödet resp vid kontakten 
mellan egna styrkor - föredrar styrkechefen det förstnämnda. 

Striden planläggs för följande skeden: 

Skede 1 (D till D+1): 1st; ll; tag anfallsmålen A, B, C och flyg
fält D; knyt ihop 1st- och llförband. 

Skede 2 (D+ 2 till D -f-4): försvara mot anfall från norr; anfall 
Österut, tag flygfält E och Rota hamnområden. 

Skede 3 (D+ 5): försvara brohuvudet, slå återstående Luchado
enheter inom brohuvudet. 
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Planläggningen för flygunderstödet omfattar : 
luftförsvar av operationsområdet, 
direkt eldunderstöd av markförbanden, 
understöd med sambandsflygplan och transportenheter, 
övervakning, spaning och målbestämning, 
kontroll och ledning av flygverksamheten. 

Jaktskydd av hkptransporter och flygföretag med uppgift att 
förbindelsekämpa ingår som en del av skyddet för hela företaget . 

Attackförband ställs i beredskap på hangarfartyg för ev insats 
mot fi mål på hkp flygvägar och llzoner. Andra hålls i beredskap 
i luften, främst för understöd av llförbandens anfalls- och försv ars
strid. Bomblinjer förbereds. Flygburna trafik- och stridsledare bi
träder centralerna, särskilt vid samordning av transporter och skilda 
slag av flygunderstöd. Ur kårspaningskompani luftlandsätts med 
fallskärm en rek- och vägvisningsgrupp för varje llzon. Radarstatio
ner för attackstridsledning förbereds för luftlandsättning snarast 
efter kl G. 

Eldunderstöd med sjöartilleri planläggs det al j med en så långt 
möjligt aktuell målförteckning som grund. 

Tillgången på artillerifartyg är god med: 
en tung kryssare som för bl a 21 cm kan, 
en lätt lvrbkryssare som för bl a 15 cm kan, 
tre Shermanjagare som för bl a 12 cm kan, 
tre Gearingjagare som för bl a 12 cm kan. 
Vissa av dessa enheter ingår i förstyrkan för bl a bekämpnings

uppgifter mot markmål före D-dagen. 

D-dagen och därefter understöds varje anfallsbataljon av en jagare 
och varje regemente därutöver av en jagare, divisionen därutöver av 
de bägge kryssarna. 

Ammunitionsinsatsen beräknas till ung 300 21 cm skott, 1.000 
15 cm skott och 20.000 12 cm skott mot närmare 300 mål. För 
stridsbelysning beräknas 500 15 cm och 12 cm skott. 

För urlastningstransporterna beräknas utöver 22 LST, som lossar 
direkt vid stränderna ett behov av: 

135 LVT ur amffordonsbataljonen 
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16 LYTE ur ingenjörbataljonen 
30 LCU som urlastar från 1 O LPD 

6 LCP från AGC 
100 LC från 4 APA 

75 LC från 3 AKA samt 
112 LC från 28 LST 

tillsammans ung 450 amffordon och lstfarkoster, varav åtminstone 
45 större. 

Åtta vågor planläggs för 1st från kl H till H+ 30 min med resp 
stormartilleri, pionjärer, anfallskompanier och bataljonsstaber, strids
vagns- och pansarvärnsförband, ledningsgrupp,er för artillerield och 
underhål1st jänst. 

Regementsreserv, artilleri och divisionsreserv urlastar därefter på 
särskild order. 

45 
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Hkpll av omkring ett förstärkt regemente understöds av en flo t
tilj ur eskadern med omkring 100 tunga helikoptrar, som operera r 
frå n tre LPH med möjligheter att jämväl lasta på vissa LPD. 

Sex vågor planläggs för 11 från kl G ti ll G+ 30, då huvuddelen 
av fyra kompanier skall ha luftlandsatts. Totalt förutses omknn!!; 
13001 hkpföretag. 

Underhållssäkerheten är uppdelad i fem omgångar där: 
omgång l medförs buren vid Ist och i huvudsak omfattar säker

heten för två dagar, 
omgång 2 utgör prioriterat underhåll och medföres enhets- eller 

förbandsvis på särskilda uh-båtar, som urlastar på order efter H + 30, 

omgång 3 utgör säkerheten för ytterligare två dagar och skall V <l 

ra urlastad H+ 12 rim, 
omgång 4 är en underhållssäkerhet, som lossas på order av am f

styrkechef direkt ti ll visst underhållsförband i närheten av lststrand, 
omgång 5 slutligen utgör den säkerhet som beräknas erforderl1g 

under operationens fortsättning och måste lossas över stränder. 
Trafiktjänst, lossning och organisation av strandområdet leds av 

en strandbataljon, direkt underställd chefen lststyrkan. 
Fördelningen av transporttonnaget görs i huvudsak sålunda: 

Ll: In fan ter i regemente 

jämte underställda enheter 3 

Lsr : In fan ter i regemen re 

jämte L VT-förband 4 

srrv-förband 2 

pv-förband 2 

arr-förband 

Res: In fan terircgementc (-) 9 2 

Stridsvagnsbata l jon (-) 2 1 

A rtillcri regemcn te (-) 6 

Ingenjörba taljonen (-) 2 3 

Strand- och underhållsbataljoner 2 4 3 

Totalt ungefär so fartyg 3 10 28 l + 4 3 

l Under STEEL PIKE inträffade en hkpkollision varvid tv å hkp totalförs tö rdes. 

]-blften 2.v de ombordvarande överlevde. 
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Det bör slutligen nämnas att i STEEL PIKE deltog tillsammans 
84 skepp a v vilka en stor del naturligen var stridsfartyg och att flera 
Istfartyg ovan bytts ut mot l O st förhyrda MSTS-fartyg. 14 knop 
var transportflottans marschhastighet. 

28.000 Marines landsattes, härav torde 10.000 ha utgjort flyg
eskaderns persona l. Därutöver deltog tillsammans 50.000 man ur 
armen, flottan och flygvapnet, allt tiil en kostnad om l o milj $ 

(= 50 m slu). Frånsett alla positiva erfarenheter som framförts har 
man i USA i första hand kritiserat : 

bristen på Istfartyg som framtvingade ett felaktigt utnyttjande 
av MSTS resurser, 

åldern på huvuddelen av 1stfartygen som tvingade amfstyrkan att 
hålla en 20 år för gammal och många knop för låg marschhastighet 
samt 

den relativa svagheten i understödet från flottans artilleri och fl yg. 
Utländska kritiker har, utöver sin beundran för marinkårsförban

den främst måhända i vad avser det understöd som ges markstyrkor
na av de "egna" flygstridskrafterna, påtalat de svagheter som upp
står hos de landstigande styrkorna genom 

bristen på tunga understödsvapen som ej organiskt ingår i infan-
teribataljonerna, 

det stora antalet dragna släpvagnar och vapen, 
avsaknaden på självgående lavettage, 
den bristande förståelsen för att stridsvagnen utgör en rörlig stöd

jepunkt för skyttegruppen samt 
tendensen hos planläggare och truppförare att följa "skollösning .. 

ar" och oförmågan att söka nya, djärva och improviserade lösningar. 

Storbritannien 

Landet saknar idag de konventionella resurser i fråga om trans
ponmateriel, operativa markförband och understöd från luften eller 
sjön, som utgjorde grunden till de många och framgångsrika !st
företagen i början till slutet av VK II. Men intresset för denna typ 
av operationer hålls uppe främst genom den för försvarsgrenarna 
gemensamma utbildning, som ges vid Joinr Services Amphibious 
'Warfa re Centre i Poole England. 

De principer som man idag hyllar kan i korrhet anges sålunda. 
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Lst-operationer utförs med stridskrafter ur samtliga försvarsgre
nar under gemensam ledning. 

De kan bli nödvändiga i första hand inom ramen för ett begränsar 
krig. Företagen bör insättas mot svagt eller icke alls försvarade Ist
områden. De uppgifter, som efter Ist tilldelas lststyrkan, blir då an 
tingen rena polisuppgifter i syfte att pacificera ett område och åter
ställa ordningen inom detsamma eller också anfa ll su ppgifter mot en 
icke alltför stark fiende. 

De förband, som kan avses för dessa uppgifter utgör lätt beväpnat 
och lätt transporterat infanter i jämte vissa mindre understödsenhetcr. 

Erfordras för visst fall ett starkare understöd insätts atomstrids
medel, i första hand med understödjande flygstridskrafter som va
penbärare. Aven om man icke kan bortse från behovet av vi,sa 
framskju tna stödjepunkter/baser främst för flygförbanden, skall Is t
styrkan bäras fram av och utgå från snabba, strategiskt rörliga ba
ser , sjöt ransportförband. I ett kritiskt läge tänker man sig dessa 
beordras fram till ett havsområde och på ett :1vstånd från Ist ut
gångspunkt, som kan sättas till ung 12 tim eller 250 distmin. 

Brigadförband, sammansatta av infanteri-, pansar- och un der
hållsenheter eftersträvas. Det blir nödvändigt att dela förbandet i ett 
par omgångar. Det kan också tänkas att flera brigadförband kan 
insättas gemensamt, samtidigt eller efterhand i om gångar. De trans
portfartyg och lstfarkoster, som finns idag, underkänns främst .;c
nom att de endast utgör ersä ttningsbyggnad för materiel från VK II 
utan några större förändringar eller fö rbättringar. 

I stället önskar man snarast kunna tillämpa principen att Ist fö r
banden skall kunna framföras ombord på: 

ett Commando Ship - den lätta en heten, huvudsakligen infa n-
teri, 

ett Assault Landing Ship - pansaren heten, 

ett Landing Ship Tank - fordon och underhållsen heten. 

Ett starkt önskemål är att redan i fred sammanföra de kompo
nenter som erfordras i ett Istföretag enligt ovan under gemensam 
ledning och chef. Härigenom skulle planläggning och utbi ldning 
kunna samordnas och de organisationsproblem som efterkrigsti den 
då och då stä llt kunna undvikas. 
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Uppgiften att va ra Iststyrka har alltsedan starten för Combined 
C?Perations 1942 lagts på Royal Marines, ett vapenslag inom brit
tiska Navy med anor från 1664. 

Royal Marines har idag en personalstyrka om ung 8.500 man. 
Huvuddelen fullgör tjänst i de fem Commandon, som finns upp
satta i fred . Medan två av dessa finns i hemlandet är en brigadstab 
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jämte tre andra i verksamhet öster om "barriären" - Suezkanalen. 
Ett Commando är en bataljonsenhet om knappt 700 man organi

serad på stabskompani, tre skyttekompanier samt ett understöds
kompani om fyra plutoner för spaning, pionjäruppgifter, pansar
värn och granatkastareld. Commandot är motoriserat och utrustat 
med ett 70-tal dragfordon och lika många fordonssläp _ 

Vid Isttransporter räknar man med ett behov av tio LC. Ett av 
annens artilleriregementen sätter upp åtminstone 2 udivisioner för 
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Royal Marines. Pjäsdivisionen är utrustad med två batterier 10,5 cm 
haubitser. För understöd a v ett Commando beräknas minst ett batte
ri jämte artillerielden från fyra jagare eller fregatter. 

Mindre attackdykarenheter - i första hand för spaning mot Ist
stränder - organiseras och utbildas vid sidan av Commandot. Slut
ligen bör sägas att i den mån sjötransportförband kan sättas upp, 
utnyttjas såsom tidigare naturligtvis olika enheter ur armen, som 
härför då måste ges erforderlig tilläggsutbildning i lst taktik och 
teknik_ 

Amphibious Warfare Squadron - sjötransportstyrkan i brittiska 
flottan - har efterhand decimerats men moderniseras nu i enlighet 
med de principer, som skisserats ovan. 

Två Commando Ships finns, bägge under 60-talet omändrade 
hangarfartyg. Sjösatta 1947-48 besitter de fortfarande viss moder
nitet, bl a en fart av 28 knop. 22.000 ton bär 20 helikoptrar, 4 LC, 
ett mindre antal lätta motorfordon, 1 O haubitser och 750 man. 

Assau!t Landing Ship är under byggnad till ett antal av två. I stor 
Utsträckning tillämpas samma principer för fartygens utformning 
som för USA LPD, men de brittiska blir om 7.500 ton. Fart 22 knop. 

LC kan medföras, därav 2 stora i dockan och 4 mindre i sido
däverta r jämte 15 stridsvagnar och 900 man. 
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LST disponeras f n endast till ett anta l av 7. De är av VK I l
standard d v s lastar med sina drygt 2.000 ton omkring 25 fordon 
och har en fart med last av endast omkring 10 knop. Av större in
tresse är då de tre som nybyggs med ungefär det dubbla deplaceme1 -
tet och 17 knops fart. Det har också framskymtat att transportupp
gifter för fartyg av denna typ skulle övertas a v specialbyggda han
delsfartyg. För urlastningstransporterna redovisas for tfarande ett 
20-tal LCT om 700 ton och 75 LCA m fl typer om 28-7 ton. Samt
liga är av VK II-modell och gör en fart av omkring 10 knop. 

Nya LCM håller emellertid på att byggas. De kommer att mrJ 
75 tons deplacement bära 2 stridsvagnar alternativt lasta 100 ro ·1 . 

Om sålunda de förband som avses för Istanfall och de sjötrans
portmedel som kan understödja desamma förefaller väl avvägda i 
förhållande till varandra återstår frågan om understödet i övrigt. 

Tre lätta kryssare vardera med 4 15 cm pjäser har färdigställ ts 
under 1950-talet bl a med uppgift att kunna understödja Istopera
tioner med sjöartilleri. Med en eldeffekt av teoretiskt 80 skott/min 
har hittills goda resurser för dessa elduppgifter disponerats, resu rser 
som emellertid fr o m 1965 kommer att försvinna genom ombyggn~ d 
till helikopterbärande kryssare (2 15 cm pjäser får lämna plats för 
hangarer m m) med oklara uppgifter. De sex Country- och ån a 
Daring-jagarna som trätt i tjänst under 1950- och 1960-talen h.H 
alla vid sidan av sin robot- och torpedbestyckning fortfarande l l ,4 
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cm kanoner. Antalet eldrör har dock eft erhand reducerats från 6 
till 4 och kalibern medger naturligtvis endast en begränsad verkan 
mot markmåL Samtliga 45 moderna fregatter har vardera endast två 
11,4 cm kanoner. Det är lik vä l uppenbart att möjligheter föreligger 
att ge det eldunderstöd som ovan har angivits som önskvärt. 

Av nyheter för framtiden må nämnas de förväntningar som ställs 
på svävarnas utnyttjande. Man är emellertid överens om att infrian
det av dessa förväntningar - snabba personal- och materieltrans
porter över långa marschsträckor med sv ä vare om ung 150 ton -
kan anses ligga långt fram i tiden. 

Försöken att beväpna helikoptrar med eldunderstödsvapen typ SS 
11 torde också tillmätas begränsat värde m h t svårigheterna att ut
nyttja dem inom t o m svagt luftförsvarade områden. 

Praktiska tillämpningar 

Aven om det vore frestande att vä lja Suez-operationen 1956 för 
en demonstration av Storbritanniens Istkapacitet har jag va lt ett helt 
annat av två skäl, dels att den operationen i stort sett utfördes enligt 
under VK II tillämpade principer och dels att den torde ha utgjort 
utgångspunkten vid utformningen av de nya grunder för Ist- och 
transportförbandens sammansättning som tidigare skisserats. 

I slutet a v januari 1964 utbröt ett myteri i Tanganyika, som 
tvingade president Nyerere att begära hjälp ur den starkaste länken 
i samväldeskedjan. 

45 . Commandot i Aden lastade under 6 tim förråd, 13 st 1/4-ton 
terrängbilar och 550 man ombord på hangarfartyget Centaur, som 
därutöver redan härbärgerade sina flygplans- och helikopterdivisio
ner. 24/ 1 1964 0130 fastställdes timmen H till samma natts gryning 
och det tog Commandot den natten att få materielen i rätt ordning 
för transport och strid och med 24 tim underhållssäkerhet. 

Den första uppgiften gällde att neutralisera Ascari-förbandet i 
Dar-es-Salaam. Samtidigt som helikoptrarna från hangarfartyget, 
kanske 5 km från stranden, styrde mot dessas barackläger demon
~trerade en fregatt med verkningslösa luftbrisader över en skjutbana 
1 dess närhet. Största möjliga insats av sprängladdningar, oriktad 
eld och ett bestämt uppträdande med krav på myteristernas omedel
bara kapitulation resu lterade i att bataljonen gav sig. K l 1200 hade 
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Commandot dels säkrat flygplatsen, dels tågat in i de civila stads
delarna av Dar-es-Salaam för att återställa ordningen. 

700 km in i landet väntade nästa uppgift, återförande av ytterl •

gare en bataljon myterister i Tabora till ordningen. Två kompan ier 
flögs in och landade i skymningen på stadens flygfält. Nästa åtgärd 
blev att skrapa samman erforderl igt antal motorfordon, utan ljus 

köra upp till baracklägret, tyst omringa detta, ta vapenförrådet i 
vaktlokalen och tömma alla ammunitionsmagasin. I skenet av bi l
strålkastare och till ljudet av bilhorn väcktes sedan hela den sömni
ga bataljonen och avfördes till fångplats i väntan på inledande a v 

rättsliga åtgärder. 
Genom en under tydligen ovanligt gynnsamma omständigheter 

genomförd kupp hade 45. Commandot under loppet av 24 timmar 
tagit två städer och två flygfält, satt två bataljoner myterister i 
fångläger och återställt fred och ordning i ett område av Frankri kes 
storlek. Det flygstöd som under hela operationen kunde erhållas från 
hangarfartygen Centaur och Albion torde ha varit av väsentlig be
tydelse för dess förlopp, även om det icke behövde utlösas annat 
än i fråga om transporternas utförande. 

Frankrike 

I takt med det franska kolonialväldets avveckling har de en gång 
400.000 "Fusiliers Marins" återförts till hemlandet och kåren h·u 

efterhand reducerats . 
Bland de förband som idag ingår i de Gaulles "Forces d'Interven

tion" återfinns emellertid en division, som i sig innehåller utöver en 
brigad lltrupper jämväl en brigad "Fusiliers Marins" avsedd fö r 
snabba och överraskande lstföretag. Från att tidigare huvudsakligen 
haft alla slag av uppgifter för koloniernas bevarande, har organi
sationen idag sålunda tilldelats helt andra och operativa uppgifter. 
Samtidigt härmed har ett utbildningscentrum skapats i Lorient, där 
även personal för de särskilda spaningsuppgifterna utbildats samt 
metoder och reglementen för den nya verksamheten utformats. 

Den franska flottans sjötransportförband genomgår i takt h~ir

med en viss utveckling, som väl i huvudsak liknar den brittiska men 
också innehåller nationella särdrag. Utöver de sex LST som byggts 
under 1950-talet, fart högst 11 knop, 1.800 ton, lastar 340- 870 
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Bild 35 

man och 4 små LC, färdigställs nu en LPD på 6.000 ton, 17 knop, 
2 LCT om vardera 300 ton i dockan , helikoptrar, 263 man och 1.500 
ton last. 

Av Istfarkoster har ett 10-tal LCT med deplacement 200-600 ton 
nybyggts. Den ovannämnda JOO-tonnaren lastar exempelvis 11 lätta 
stridsvagnar (jfr bild 36). 

A v de fartyg, kryssare eller jagare, som kan ifrågakomma för eld
understöd vid Ist har artilleriets kaliber på de modernaste enheterna 
nedgått till l O cm medan fartygen från 1950-talets mitt fortfarande 
bär ett för ifrågavarande uppgift tillräckligt antal 12,7 cm pjäser. 
Sammanfattningsvis gäller således samma tendens i både Storbritan
nien och Frankrike att ett modernt Ist-företag kan utföras inom ra

men för en brigad medan däremot möjligheterna att utföra Istanfall 
med operativa förband av den amerikanska modellen (kårförband 
med integrerade mark- och flygstridskrafter) helt saknas. 

Västtyskland 

Efter anglosachsiskt mönster och för uppgifter dels ombord på 
stridsfartyg ur "Kriegsmarine" dels i land på tyska kolonier och 
stödjepunkter skapades 1852 ett förband av "Seesoldaten" senare 
omorganiserat till " Seebataillonen". Deras uppgifter övertogs under 
mellankrigstiden av härens "Pionierbataillon", varför historiska tra
ditioner för 1956 på nytt organiserade "Seeb~taillonen" icke saknas. 
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EDlC 6 1959, Marlus Bor 

6 EDIC (Engins de Deborquement lnfonterie Chars) 
EOIC l (7 jan. 1958) EDIC 3 ( 17 Apr. 1958) EDIC S (Il Apr. 1958) 
EOIC l (21 F~b. 1958) ED IC 4 (24 july 1958) EDlC 6 (Il Oct. 1958) 

Displacement: 
Dimensions: 
Guns: 
Machinery: 

General 
Complement: 

292 tons standard ( 642 tons full lood l 
19)t X 39~ X4 t feet 
2-20 mm. AA. 
t.IGO diesels. 2 shafts. B.H.P.: 1,000= 8 
16 (t officer. and 15 men) 

kts. 

EDIC 1 to 4 bullt by C. N. Franco Beige. ED!<; 5 J.od 6 by Toulon Dockyard . 
Laun<:h dates All completed In 1958 .59. Pe:r\tlaht Nos. L9091 to L 9096 . 

Bild 36 

Självkritiskt konstateras emellertid att de tyska lstoperationern 1 

under VK II mot t ex Krim, Sicilien och Hela icke motsvarade d.:: 
krav som idag uppställas på en amfibieoperation. Samverkan mellan 
de tre försvarsgrenarna fungerade på den tiden av flera skäl dåligr, 
om den överhuvudtaget eftersträvades. 

Taktiska principer 

De västtyska sjöstridskrafterna avses idag inom NATO:s ra.n 
främst för uppgifter i försvaret av västra Östersjön, de danska öarna 
och den egna Nordsjökusten. Landstigningsföretag förutses bli nöd
vändiga med begränsade syften t ex för att 

åstadkomma omfördelning a v styrkor inom det begränsade ope
rationsområdet, 

tillföra förstärkningar över sjön eller 
utföra underhållstransporter då hamnarnas resurser icke kan t t

nyttjas. 
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Bild 37 

LO n d unQl v~rb 011d 

Marin~ 

För att finna metoder att utföra detta slags operationer har natur
ligen studieverksamheten främst riktats mot USA och England men 
också Frankrike, Nederländernas och Sovjetunionens organisation 
och metoder har granskats. Vid 1stoperationer har man då funnit 
särskilt böra beaktas: 

behovet a v nära samverkan, samordning och gemensam ledning 
mellan de tre skilda försvarsgrenarna, 

svårigheterna vid en uppbyggnad av stridskraften på stranden 
från noll till erforderlig nivå, 

riskerna för allvarliga störningar och motverkan. 
En framgångsrik 1stoperation kräver därför främst att följande 

förutsättningar uppfylls: 
överlägsenhet till sjöss - i varje fall lokal~ inom operations

området och under erforderlig tid, 
. överlägsenhet i luften - i varje fall under erforderlig tid - så

V!da den icke kan kompenseras med utnyttjande av mörker och 
dålig sikt, 
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Bild 38 

växande överlägsenhet till lands såsom en direkt följd av 1st
företaget, 

snabbhet, rörlighet och överraskning, 
noggrann planläggning, underrättelsetjänst, förberede lse och ut

bildning. 
I första hand måste sådan 1ststrand väljas som icke försvaras . 
I de trånga och begränsade farvatten, varom här är fråga, krävs 

vidare minfrihet. 
Svårigheter uppstår om endast ringa resurser kan ställas till för

fogande för ett effektivt och tillräckligt eldunderstöd från sjön . 
I så fall måste denna uppgift övertas av flygstridskrafter ledda av 
attackledningsgrupper som åtföljer lststyrkan. 

Lstföretagen kan ha olika syften, flygunderstödet kan ta olika 
former men man följer i båda dessa avseenden de amerikanska före
bilderna. Lst av division (pansargrenadjärer) förutsätts äga rum frail 
sjön mot 1ststränder fria från försvarare, varefter en snabb fram
ryckning sker för att få kontakt med hkpllförband. Det därefter 
erövrade brohuvudet tänker man sig delat mellan ett växlande an tal 
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Bild 39 

rörliga stridskrafter och med eld försvarade mindre områden. Skydd 
mot atomvapen skapas främst genom att flera och olika 1ststränder 
utnyttjas under operationens gång. Lstområdet vid en stor operation 
omfattar utöver det blivande brohuvudet ofta en cirkel, där radien 
utgörs av verkansradien för ett jaktattackflygplan, men som kan 
usträckas till att av land omfatta även de områden där fiendens 
reserver står. Det kompletterande sjöområdet har ofta en radie som 
utgör dubbla skottvidden för kryssarartilleriet. 

Man är rädd för motverkan från kustartilleri och atomvapen 
och kräv er därför att urlastningstransporterna mot stranden startar 
direkt ur den tidigare transportrörelsen. Kraven på 1stfarkoster av 
skilda slag stiger härigenom. 

Lämpligheten av att välja en utskjutande del av fastlandet som 
brohuvud påvisas och beträffande valet av lämpliga 1ststränder skall 
beaktas: 

1ststyrkans stridsplan, 
möjligheterna att genomföra 1st och annan urlastning särskilt 

Vad a v ser angöring a v aktuell kuststräcka, 
lämpliga hydrografiska betingelser utanför stränderna, 
få och lättröjda hinder framför eller på stränderna, 

671 



landsättning och lossning a v större och mindre fartyg direkt m·n 
stränderna, 

tillräckligt utrymme för underh ållsområdcn, 
god strandbeläggning för körning med fordon samt lämpliga ut

fartsvägar från stränderna, 
tillgån g till lämplig stridsterräng, hkpll zoner, vägar, järnväg1 r 

och ev vatten leder innanför stränderna. 

Resurser 

Då förband av i årsberättelsens tidigare delar angivna typer sak
nas inom "Bundeswehr" är den operativa ledningen hänvisad till att 
vid behov utnyttja tyska pansargrenadjärdivisioner i landets norra 
delar alternativt enheter ur andraNA TO-styrkor. 

Förutsättningar för att utnyttja armeenheter som Iststyrka an ses 
vara: 

god planläggning, 
särskilt anpassad organisation för lstuppgiften, 
starkt och effektivt understöd från de andra försvarsgrenan a 

samt 
tillräcklig tid för förberedelser och utbildning. 
Som exempel på anpassning må nämnas kraven på begränsningar 

i förbandens fordonspark med åtminstone 25 %, varvid dock '·ss 
transportmateriel ersätts av amfibiefordon. Av stridsvagnar och 
annan materiel krävs att den anpassats för vadni ngsdjupet 60-11 0 
cm. 

Med entusiasm har erforderliga specialövningar lagts in i de nämn
da armeförbandens utbildningsprogram, med glädje har hälsats be
sök ombord " Krigsmarine" och en begränsad sjötjänst i anknytmng 
till dessa och med tysk grundlighet bedrivs förövningar på det to rra 
med äntringsnät, körning över lstramper, i sand och över dyne··, i 
sambands- och räddningstjänst o s v. 

I klart medvetande om att urlastningstransporterna mot och pas
sagen över stränderna är det moment som stä ller de största kraHn 
har man vidare sökt en egen organisatorisk lösning på dessa problem

Uppgifter som i USA läggs på "Shore party" ur marinkåren och 
"Beach party" ur flottan såsom t ex : 
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Bild 40 

rekognosering och spaning, 

-~-~ .... 
R "_: u 'l ,' 

Abb. • lhtldilffvng~tteUe Ober den f,.;., Strand eingerid!Mt 
'10ft .,..., Strondab .. ilung des s..bataillon• rzua-Stam). 

fastställande och utmärkande av anmarschvägar och lststränder, 
ledning a v anmarschen mot lststränderna, 
fält arbeten omkring stränderna och i brohuvudet samt 
ledning och övervakning av underhållstjänsten 

har ålagts särskilt organiserade och utbildade "Seebataillonen". En 
"Seebataillon" kan utgöras a v: 

chef, 
stabs- och trosskompani, 
båtkompani (besättningar för LC och L V), 
strandkompani (innehåller t ex trafik- och polisplutoner, attack

dykarpluton, etrupp och attackflygledningsgrupp) samt 
pionjärkompani. 
Av särskilt intresse ar strandkompaniet under ledning av strand-
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Bild 41 

mästaren, den chef som vet och kan och avgör allt om tjänsten på 

stranden. Kompaniet övervakar och samordnar varje rörelse över 

lststranden, organiserar erforderlig sambandstjänst mellan de skilda 

försvarsgrenarnas enheter samt leder all verksamhet för att med per

sonal och materiel "övervinna" det tekniska "motstånd", som 1st

stranden kan bjuda såväl under anfall som underhållstjänsten under 

den fortsatta framryckningen och vid ev tillbakalastning. 

Amfibiestyrkan är avsedd att främst innehålla den tyska flottp la

nens kommande 30 lstfartyg, av vilka några torde vara under bygg

nad. För utbildningsändamål har erhållits och delvis nytmustats en 

"Landungsgeschwader" om dels 
4 äldre amerikanska LSM om ung 750 ton, 12 knop, lastförmå

ga l O stridsvagnar och l 00 soldater, dels 
2 äldre amerikanska LSMR, något mindre och främst avsedda att 

ge eldunderstöd med 8 st 10,7 cm raketpjäser samt l st 12,7 cm 

kanon. 
För transport av större förband är man hänvisad till vanligt han

delstonnage med lossning och lastning över kaj. Overslagsvis har 

man därvid funnit att vid lastning efter taktiska principer lastkapa

citeten för ett normalt styckegodsfartyg sjunker med minst 20 %. 
En reducerad pansarbataljon uppges kunna lastas på en 10.00?

tonnare under ung 24 tim, för varje stridsvagn åtgår ung 30 111111 

och genom varje lastlucka kan mottagas ung 15 ton/ tim. Andra si ff-
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ror torde dock kunna erhållas vid lastning ombord någon av dc 
moderna bi !färjorna. 

För skydd och un~erstöd måste någon av de under 60-talet ny

byggda .. 4 t-;amburg-Jagarna eller 6 Köln-fregattern a utnyttjas . Ja

garen for p~ 3.000 ton 4 st och fregatten på 2.100 ton 2 st 10 o cm 

kanoner. Mmdre väl lämpade för eldunderstöd mot markmål 'torde 

dessa fartygs huvudsakliga uppgifter bli luftskydd, spanin g, lednina 
och samband. o 

Att "~~ndeswehr" med stort a}lvar ser lå dess_a amfibieuppgifter 

belyses bast av de enheter, som salunda pa kon tid organiserats ut

rustats och utbildats enligt provisoriska bestämmelser och ~Jtan 
mycken inhemsk erfarenhet samt de talrika mindre lstövningar, som 
regelbundet genomförs sommar och höst. 

Sovjet 

Andra världskrigets ryska 1stföretag har icke tilldelats någon 

framträdande roll i historieskrivningen. Vid sidan av svårigheterna 

att hämta fram fakta ur den ryska öppna litteraturen torde huvud

skälet vara att praktiskt taget samtliga företag utfördes som stöd

operationer i flanken på anneernas anfallsrörelser eller tillbakaryck

ningar antingen det nu var i Svarta havet omkring Krim-halvön, i 

norra Ishavet för att hejda den tyska offensiven mot Murmansk 

resp reträtten från Kirkenäs eller i Ostersjön. 

Och dock företogs sammanlagt ett 100-tal större företag varav 
15 enbart i Finska viken! 

6-veckorsoperationen årsskiftet 1943-44 med uppladdning över 

sjön av brohuvudet Oranienbaum omfattade Iandsättnina av flera 

divisioner. Den kan tjäna såsom ett gott exempel främst pi hur man 

arbetade sig framåt långsamt men säkert trots den improviserade 

lstmaterielen, ett par nätläggare, några motorpråmar och ett 15-tal 

bogserpråmar med tillsammans en lastförmåga om ungefär (20 x 200 

==== )4.000 ton. Men alla slag av motor-, torped-, pansar- eller bevak

ningsbåtar kom till flitig användning vid de små taktiska företagen. 

Starkt artilleriunderstöd från sjön anses vara en av orsakerna till de 
framgångar man vann. 

Som regel togs hamnar och 1stplatser m.ed små specialförband, var

efter de större förbanden och den tunga materielen kunde överföras 
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och landsättas med en rik flora av kustmotorseglare och små handels-
fartyg. .. .. 

Det sista krigsåret och efter VK II kunde en avsevard mangd tysk 
och amerikansk Istmateriel övertagas, varigenom företagens kapa
citet och snabbhet kunde ökas. Utvecklingen efter 1945 beträffande 
armeförbanden har gått i riktning att göra deras strids- och trans
portmateri~l mer använ~bar vid f_~odövergångar, vad.?i~? i vatten av 
måttligt djup o s v. Manga bedomare betraktar darfor ~y.sslands 
kriasmakt nu vara av första rangen även vad gäller amftbte- och 
Jst!~apacitet samt att nya tänkesätt om kapacitetens utnyttjande 
växer sig starka i takt med den växande ryska sjömakten i övrigt . 

Taktiska principer 

Oppen rysk litteratur utvisar ett stort intres:e för redo~örelse~. och 
principdiskussioner om 1stteknik i anglo-ame~tk.~n~ka sknfter .. A ven 
om de västallierades företag under VK II sava! 1 Normandte som 
i Stilla Havet nedvärderas till sekundära operationer, föreligger 
många uttryck för ryska strävanden att byg?a upp r~.surs~r och 
principer motsvarande de i väster. De amenkanska forebdder.na 
lyser kraftigt igenom och här skall därför endast relateras de pnn
ciper ryssarna hyllar sig till eller de särdrag man betonar. 

Taktisk 1st avser att i samverkan med på land opererande strids
krafter genombryta eller kringgå en motståndares försvar eller ta 
viktiga mål på .kusten, allt i syfte att säkerst~~la arme!ö_r~and~_ns 
höga framrycknmgstempo. Ett sadant anfall gors av d~v~~~o.nsfor
band eller del därav och bedöms framförallt genomföras 1 borpn av 
ett framtida krig då alla anfallsmedel används till det ytterst~. 

Operativ 1st syftar till ett omringande och förintande av fteonden 
men operativa förband kan också insättas för att ta öar, bas.omraden, 
hamnar och andra viktiga mål. Denna typ av anfall bhr aktuc.ll 
först i ett senare skede av kriget, när möjligheterna att utnyttja 
kärnvapen minskats. 

Målet för bägge dessa typer av 1stföretag är sålunda att utvidga 
bassystemet för egna sjöstridskrafter eller att förstöra fiendens, var
igenom dennes utnyttjande av egna stridskra!ter f~_rsv~ras, eller _at t 
stödja anfallande armeförbandens framrycknmg. Sarsktlt .attrakttva 
är sådana kustområden som saknar fasta försvarsanordmngar ell er 
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icke är besatta av fiendens trupper och därför väl lämpar sig som 
brohuvud för vidare anfall mot motståndarens djupförsvar. 

Det strategiska 1stföretaget kan avse att upprätta en ny front 
eller genomföra en invasion och kräver tillgång till många och stora 
förband (armekårer, armeer). Det torde därför ifrågakomma endast 
i undantagsfall och under särski lt gynnsamma omständigheter. 

För att öka hastigheten i anfallet och därmed utsikterna till fram
gång bör omlastningen från transportfartyg till Istfarkoster av såväl 
trupp som materiel helt elimineras. Det kan ur denna synpunkt också 
vara fördelaktigt att utföra landsättning av huvudstyrka inte kanske 
inom de ursprungligen planerade områdena utan inom det där fram
gångar vunnits. 

Overskeppning bör ske enligt principen "från strand till strand". 
Med amfibiefordon av skilda slag, bl a utrustade med understöds
vapen, kan anfallet föras fram snabbt och energiskt såväl på bred 
front som på stort djup beroende på behov och resurser. Snabba 1st
farkoster möjliggör snabba manövrer, skall stridsvagnsförband och 
tungt artilleri överskeppas är möjligheterna till större förändringar 
i planläggningen små. Anfall till fots kommer att bli undantag och 
särskilt övade förband måste ingå i de första lstvågorna. Fallskärms
trupp och hkpburna förband möjliggör såväl ökat tempo som verk
samhet på bredden och djupet. Tilltransport och landsättning kan 
genomföras på kortare tid, mindre skyddsstyrkor krävs och förban
den kan "hoppa över" försvaret vid stranden. Men - de luftland
satta styrkorna har mindre stridsuthållighet och stridseffekt än 1st
företag över havet. Lloperationer är dessutom i högre grad beroende 
av vädret. I kustområden - anser man - förekommer icke särskilt 
ofta för ll lämpliga väderleksförhållanden. De bägge landsättnings
metoderna skall därför användas kombinerat! Härigenom kan också 
kraven på överraskning och spridning alternativt kraftsamling bäst 
tillgodoses. 

Förberedelser och genomförande av 1stanfall kräver flygspaning. 
Denna får - främst under den förberedande bekämpningen av fien
dens försvar - karaktären av kontrollspaning. Skyddet av anfalls
förbanden kräver god tillgång till jaktflyg, var.s baser bör ligga inom 
500-800 km från lstområdet. Attackflyg och robotar erfordras 
såväl vid bekämpningen före som vid det direkta eldunderstödet 
under och efter lstanfallet. Ett särskilt problem utgör kärnvapnen. 

677 



Utnyttjas dessa kan det fientliga kustförsvaret nedkämpas på kort 
tid även om man icke kan räkna med att det helt kan krossas. Trots 
att kraven på luftherravälde minskats genom tillkomsten av kärn
och robotvapen kvarstår behovet av överlägsenhet i luften med flyg
stridskrafter eller robotvapen över transportrörelsen och lstanfallet. 

Overfarten till sjöss bör med hänsyn till kärnvapenverkan ske i 
spridda grupperingar. Samtidigt måste amfstyrkan skyddas mot an
fall från motståndarens flyg, ubåtar och robotbestyckade övervat
tensfartyg. Kravet på skyddande och understödjande stridsfartyg är 
därför stort och även för ett mindre 1stföretag krävs numera betyd
ligt större stödstyrkor än under VK II. 

Av samma skäl har behovet av underhåll med materiel och för
nödenheter ökat och sjötransporter, av stor omfattning och ständigt 
känsliga för fiendens anfall, måste organiseras för att följa upp an
fallet. 

Om specialtonnage disponeras som icke kräver omlastning utanför 
motståndarens kust har i stället behovet av en väl dold lastning 
ökat. Alla åtgärder som syftar till att dölja egna styrkor och rörel
ser samt vilseleda motståndaren har största betydelse. 

En sammandragning av 1st- och transportfartyg till väl skyddade 
platser för ilastning längs kusten är med hänsyn till kärnvapenhotet 
icke möjlig. Hellre utnyttjas mindre lastageplatser eller t o m öppna 
stränder där motståndarens övervakning försvåras. Den förlängning 
av ilastningstiden, som härigenom uppstår, kan motvägas genom 
ilastning på många platser eller genom att materiel lastas i förväg 
inom vissa områden medan trupp ilastar senare och på andra ställen. 
Skydd mot insyn och yttersta sekretess eftersträvas och vilseledande 
underrättelser sprids ut. Gamla metoder för val av övningsområden 
kan ej längre nyttjas. Alla röjande tecken på övningar med 1ststyr
kan måste nedbringas. Ilastningen sker företrädesvis under mörker. 

Vikten av ett enhetligt befäl för de skilda styrkorna betonas liksom 
behovet av centralisering av flygstridskrafternas stridsledning under 
antingen chefen för de sammanslagna taktiska flygförbanden eller 
chefen för amfstyrkan. Att ledningen, utom av små företag, skall 
ske från stridsledningsplats på egen kust betonas särskilt liksom att 
uppehållsplatsen för chefen 1ststyrkan bör vara ombord ett för än
damålet särskilt inrett fartyg, som i övrigt icke bör avvika från 
övriga lstfartyg. 
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R esurser 

Beträffande iststyrkans sammansättning och storlek föreligge r 
inget eller dåligt underlag för en bedömning. 

Antalet ryska armedivisioner i Europa torde emellertid vara till
räckligt stort för att i vissa lägen kanske upp ti ll 10-20 skall kunna 
avses för anfallsoperationer inom det skandinaviska området. Att 
döma av genomförda övningar av skilda slag under 50-talets sista 
och 60-talets första hälft är det berättigat att anta att dessa förband 
icke särskilt övats för 1stanfall men likväl med hänsyn till genom
förd utbildning i övergång av floder, sjöar och andra vattendrag 
erhållit v iss grundläggande utbildning för att kunna i- och urlastas 
även för transportsträckor om 100- 200 sjömil, måhända mera. 

I första hand torde den lättare motoriserade skyttedivisionen bli 
aktuell för dessa uppgifter. Stridsvagn T 55, på förband sedan 1961, 
blir med sin 1 O cm kanon och 85 mm pansar i så fall det tyngsta 
anfallsvapnet. Den har såväl vad- som dykförmåga med särskild 
tillsatsutrustning och väger 36 ton d v s det dubbla mot spanings
och pansarskyddsförbande1'1s huvudfordon sedan 1955, PT 76. Fram
ryckningshastigheten är för den senare 50 km/ tim på land och 10 
km/ tim i vatten. Samma hastighet har divisionens pansarbandvag
nar, som finns på förband sedan 1961 och var och en kan rymma en 
besättning om 15 personer. 

H ur stora armdörband, som kan beräknas bli insatta bestäms 
troligen främst av amfstyrkans transportresurser. 

A v större intresse är därför måhända tillgången till specialför
band för 1stanfalL 

Det är känt att under VK II tilldelades uppgiften att ta ett första 
brohuvud som regel bataljons- eller brigadförband ur det sovjetiska 
marininfanteriet . Den totala styrkan uppgick då till omkring 75.000 
man. 

Med de teorier som enligt ovan torde ha vunnit insteg i den ryska 
krigsmaktsledningen under senare år såsom bakgrund, är det nu tyd
ligt att detta vapenslag såsom en del av den sovjetiska marinen åter 
fått ökad betydelse samt förbättrad organisation och utrustning. 
Styrkan torde idag utgöra omkring 50.000 man. Härtill torde kom
ma såväl vissa flygförband som marin-pionjärenheter. Varje arme
division tilldelas vid behov en eller flera bataljoner marininfanteri. 
I Östersjöområdet finns i fredstid garnisonerade åtminstone tre en-
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Bild 42 

heter av brigadstorlek i Baltisjk, Tallin och Leningrad, d v s högst 
30% av den totala styrkan. 

Aven om enheterna under senare år utrustats även med stridsvagn 
PT 76 och robotar utgör dock huvuddelen av beväpningen endast 
bärbara, lätta kulsprutor och granatkastare samt rekylfria vapen. 
Det transportfordon som utnyttjas i första hand vid landstigning 
är BTR 60 (P) . Det väger 12 ton och kan ha en besättning om 16 
personer. Den lär ha mycket god terrängframkomlighet och vatten
strålmotor för framdrivning i vatten. Den har tillförts förbanden 
från 1961. Den är emellertid öppen, saknar pansar och har dåliga 
möjligheter för eldgivning från vagnen. 

Förbanden torde icke kunna tilldelas egentliga operativa uppgifter 
utan avses fortfarande för att ta ett brohuvud, motståndarens be
fästningar undviks eller kringgås varefter ett perimeterförsvar or
ganiseras. I skydd av detta landsätts marin-pionjärer för undan
röjande av hinder varefter armeförbanden avses landstiga och an
falla bl a de kringgångna motståndsområdena. Om så bedöms erfor
derligt insätts minspaning 8-1 O t im före l st men i annat fall land
sätts marininfanteriet utan föregående truppspaning. 

Am/styrkan leds av ett amfkommando, organiserat i Leningrad, 
och omfattar utöver 150-tal 1stfartyg och 1stbåtar också minsvepare 
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m m samt jagare för skydds- och understödsuppgifter. Vid sidan av 
efter VK II övertagen amerikansk och engelsk materiel har ett antal 
moderna ryska farkoster tillkommit under 1950-60-talen. 

Den största av dessa är om 850 ton, 75 m lång, 3,6 m djupgående, 

15 knop, anses kunna lasta 20 stridsfordon alternativt 400 man och 

finns till ett an tal a v 1 O. 
Härutöver anges en tillgång av 4 raket1stfartyg av samma storlek 

som de tidigare beskrivna tyska samt två mindre typer av lst?åtar 
för stridsvagnar, en typ om 350 ton och en om 150 ton . Den mmdrc 
avses för tre stridsvagnar (motsv) och gör en fart om 10 knop. 

Den här angivna 1sttransportmaterielen kan beräknas kunna land

sätta åtminstone ett mekaniserat regemente omfattande bl a en pan-

sarbataljon. . . 
Ett par lätt utrustade marininfanteribataljoner kan naturligtvis 

utan fordon nu liksom under VK II bäras av alla typer sjögående 

motorkanon- och patrullbåtar. Amfstyrkan torde kunna utnyttja 
viss del av astersjömarinens 150-200 helikoptrar av skilda stor

lekar. 
För transportuppgifter av detta slag torde också kunna utnyttjas 

de snabba bärplanbåtar, som sedan länge trafikerat ryska floder och 
sjöar men som nu börjat utvecklas också för kustsjöfart. 

"Burvestnik" vars antal beräknas uppgå till 75 st år 1965 , rar 
150 passagerare med 60 knop, "Vikhr" tar 300 med 40 knop o~h t.ål 
en vindstyrka om 4-5 B, "Mir" har en aktionsradie om 400 SJömd ; 

alla tre utgör exempel på sådana båtar. 
För transport av stora armeförband, speciellt dessas tunga mate-
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riel, blir man därför av nödvändighet hänvisad till det moderna och 
snabbgående civila fartygstonnage, som vuxit och växer fram på de 
ryska varven. Inte minst de nya bilfärjorna torde vara väl använd
bara i detta sammanhang. 

Man konstaterar att den ökade spridningen, djupet och bredden på 
Istanfallet idag ställer större krav på skydd och understöd än vid 
1stföretag under t e VK II främst mot motståndarens troliga insatser 
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med ubåtar, flyg och robotar av alla slag, som sannolikt också ar 
bärare av atomstridsmedeL 

A ven om Sovjets Ostersjöflotta så väl till antalet enheter som 
dessas storlek avsevärt vuxit sedan VK II kan ifrågasättas om strids
fartygsresurserna är tillräckliga för skydd och understöd av Is t
anfallmed divisionsförband. 

A ven om siffrorna i det tidigare relaterade amerikanska exemplet 
halveras torde i varje fall tillgången på jagare icke motsvara det 
angivna behovet. Minröjningsresurserna torde däremot vara bättre 
tillgodosedda. Betraktas särskilt önskemålen om eldunderstöd med 
sjöartilleri finner man att Sovjet-flottan genomgått motsvarande 
utveckling som andra flottor. De moderna jagarna (Kynda) och mo
tortorpedbåtarna (Osa) saknar helt tungt artilleri. Livslängden på 
åldrande kryssare med 15 cm och jagare med 13 cm pjäser kan dock 
vara tillräckligt lång för att säkra tillgången på sjöartilleri mot mark
mål under ytterligare några år. 

De robotar, som tillförts ovannämnda moderna enheter är i för
sta hand avsedda mot luft- och sjömål men allt talar för att även 
markmålsrobotar ur "F ro g" -serien a v sedda för armebruk modifierats 
att vid behov kunna avskjutas från fartyg. Med en vikt av 2- 4 
ton och en skottvidd om 25-70 km kan dessa robotar även bära 
kärnladdningar. Varje Istanfall kan emellertid så mycket bättre un
derstödjas från luften dels med utnyttjande av delar ur marinens 
flygstridskrafter i Ostersjöområdet - kanske 300 flygplan - dels 
med delar av de 6 flygeskadrar, som understödjer armegrupp Ost. 

Oberoende av valet mellan olika vapenbärare eller vapensystem 
torde den sovjetiska taktiska och strategiska debatten av idag all
mänt kunna tolkas så att 1stanfall över sjön mot försvarade områden 
antingen inriktas vid sidan om dessa för att gå runt eller också måste 
understödjas av kärnvapen. Insats av andra vapen ger icke erfor
derlig effekt eller blir stridsekonomiskt icke lönande. 

Praktiska tillämpningar 

Några övningar av sådan omfattning eller art som de tidigare 
beskrivna amerikanska har icke ägt rum under senare år. Lstanfall 
i mindre skala från specialtonnage både med marininfanteri, med 
armeförband och med pansarförband har däremot beskrivits i ord 
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och bild. I sådana sammanhang har också framskymtat att numera 
såväl Polen som Osttyskland byggt upp en viss kapacitet av 1st
farkoster. Av särskilt intresse i detta sammanhang är det avsedda 
utnyttjandet av de sex östtyska planerade 1stfartygen om vardera 
600 ton? 

Sammanfattning 

An fallsföretag med landstigningar från SJOn har sedan urminnes 
tider utnyttjats i krigföringen. Invasionen i Normandie under andra 
världskriget har a v strateger och taktiker betecknats som ett maxi
mum i vad avser ett dylikt företags planläggning och omfattning, 
ett maximum som i framtiden icke kan komma att överträffas p g a 
atomstridsmedlens tillkomst. 

Utvecklingen därefter har också länkats in på övning i och utfö
rande av företag om mindre storleksordning och där taktik och tek
nik anpassats att göra företaget allt mera osårbart mot sådana strids
medel. Inte minst har sam- och växelverkan mellan försvarsgrenarna 
och dessas olika strids- och hjälpmedel satts i främsta rummet. 

Olika organisationsformer har, som i inledningen redovisats, ska-
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pats för att nå största möjliga anpassning till använd landsättnings
teknik. Särskilt har utnyttjats möjligheterna att förbättra lufttrans
porttekniken och det bedöms att 1970 kan lufttransportföretag kan
ske fem gånger större än de i början a v 1960-talet utförda bli ak
tuella. Bestämda nackdelar med sådana företag torde dock svårligen 
kunna elimineras såsom: 

avsevärd tid för företagens planläggning och sammanförande av 
materiel, 

behov av överförande av viss flygteknisk personal och av lösnings
besättningar i förväg varigenom företaget röjs, 

svårigheter att framföra jakt- och attackunderstöd i samma takt 
som jetdrivna transportförband, 

behov av politiska tillstånd för genomflygning av ej krigförande 
makts luftrum, 

begränsningar i tillgång på lämpliga flygbaser för företagens mot-
tagande, . 

svårigheter att vidmakthålla truppens kondition v id snabba klt
matförändringar. 

Slutligen kan den tunga materielen som exv stridsvagnar, tungt 
artilleri, motormateriel och drivmedelsunderhållet (bl a för flygför
banden) icke framföra s genom luften. 

Utvecklingstendenserna inom samtliga de stora, väl utvecklade 
militärmakterna vittnar om betydelsen av sjötransporter och behovet 
av resurser för att kunna utföra större eller mindre överskeppn ings-, 
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landstignings- och urlastningsföretag mot fiendens kust. Samtidigt 
anpassas emellertid taktik och organisation till vad som är tekniskt 
och ekonomiskt rimligt. 

Vertikal omfattning - med utnyttjande av fallskärmstrupp , heli 
koptrar och transportflygplan - anses numera som en lika själv
klar som integrerad del av ett sådant anfallsföretag. Framgång krä
ver dock att den utnyttjas rätt och tillgången till transportmateriel 
sätter som regel en gräns vid företag omfattande anfallsförband av 
förstärkt bataljons storlek. 

Specialtransporttonnaget har utvecklats främst genom ökning av 
farten samt för i- och urlastning av den tunga, rullande materielen , 
som man i sin tur försöker göra amfibiegående. 

För överskeppning användban lättare och tyngre tonnage i övrigt 
har, så långt nu kan bedömas, mera anpassats för lastning, transport 
och lossning a v underhållstjänstens olika förnödenheter. 

Allting tyder på en fortsatt utveckling i denna riktning, varvid 
den förbättrade planläggningen och samordningen samt den ökade 
transporthastigheten kan kompensera storleksbegränsningarna. 

Tak tik 

Växelverkan mellan eld och rörelse är alltjämt den grund Istanfal
lets taktik vilar på. Men elden kan utlösas i form av en kärnladd
ningsexplosion och rörelsehastigheten har ökat genom kraftig meka
nisering av de stridande förbanden samt utnyttjande av lufttrans
porter. Framryckningen blir snabb om strategisk och taktisk över
raskning kan erhållas eller Ist sker mot oförsvarade lstområden. Här
igenom kan Iststyrkan snabbt sätta in sina stötar på djupet och mot 
förs vararens sårbara rygg. 

Den ryska ståndpunkten är att för denna form av krigföring krävs 
framdeles större förband och bättre tekniska hjälpmedel än under 
tidigare krig - en ståndpunkt som väl rimmar med vedertagen upp
fattn ing om de ryska Istföretagens storlek under VK II. 

Härigenom kommer också förlustriskerna mot en beredd försva
rare att bli större. Dennes flyg- och sjöstridskrafter samt markgrup
Perade robotar får stora och lämpliga mål att slå emot. Särskilt i 
kustfarvattnen kan en försvarare kraftsamla sina stridsmedel tilllst-
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förbandens nackdel. Lsttaktiken måste därför på olika vägar elim i
nera dessa förlustrisker: 

Luftöverlägsenhet måste skapas. . o o 

Embarkering av 1stförbanden skall vara snabb och spndd, sa langt 
möjligt vilseledande och omlastningar skall icke ~~rekomma. .. 

Mörker eftersträvas för transporternas framforande och over
skeppningen skall ske snabbt, höga krav ställs på transportförban
dens marschhastighet, transportomgångarna skall ur skyddssynpunkt 
framföras spridda. 

Helikoptertransporter utnyttjas för vissa begränsade styrkor mot 
skilda, av försvararen ej besatta områden. Kraftsamling mot anfalls
målet eftersträvas, direkt stridskontakt med försvararen snarast efter 
hkplandning försvårar försvararens utnyttjande av kärnvapeneld. 
Sjötransporter utnyttjas för överskeppning av tunga förb:nd .~~ed 
bättre förmåga att hålla ut i brohuvudet samt för underhallstpns
tens behov. 

Stor vikt fästes vid nödvändigheten att få samband mellan -
knyta upp - de i regel till tid och rum åtskilda ll- och l~tföretagen. 
Hinderröjning före lst är nödvändig, där icke kärnladdmngar plan
läggs komma till användning. 

Lst från sjön måste ske på bred front, ll med helikopter mm kan 
äo-a rum omedelbart före, samtidigt med eller efter 1st. Eldunderstöd 
n~ed varje stridsmedel måste kunna disponeras före, under och. efter 
1st. För att lösa stridsuppgifter under 1stanfall krävs väl orgamsera
de, utrustade, utbildade och förövade stridsförband med specialträ
nade soldater. 

Alla tecken tyder på att dagens lsttaktik, som den ovan samman
fattats, också blir morgondagens - men strids- och transportmedel 
samt annan utrustning kommer med teknikens hjälp att ytterligare 
utvecklas. 

Teknik 

Lstanfallet kräver materiel som tekniskt anpassats härför. Endast 
en lång period av utvecklin~, praktiska erfarenheter och successiv 
anpassning ger denna förutsättning. 
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Särskilt lufttransporterna ställer stora krav på materielens vikt, 
storlek och hanterbarhet. 

Men också sjötransporternas speciella lastnings- och lossningsför
hållanden ställer krav på materielens anpassning, ofta i form av 
specialkonstruktioner. Metoden att direktlasta tung motormateriel 
i LPU som sedan i sin tur dockas ombord på LPD har naturligtvis 
lättat på en del av dessa, men tillgången på detta tonnage är starkt 
begränsat. 

De nya 25-knops 1stfartygen byggs enligt principen "roll on -
roll off" och går alltså runt problemet på ett annat sätt. Dessa fartyg 
kommer emellertid att erfordra större hamnar med ökade utrym
men för rangering, lastning och lossning. Samma fel vidlåder den 
nära till hands liggande lösningen att ianspråkta de färjor för snabb 
person- och biltransport, som sätts i trafik på löpande band. 

Materielanpassningen till landsättning på strand eller från heli
kopter blir - vilken teknisk lösning man än väljer - kostsam. 
Härigenom läggs en stark hämsko på antal och storlek av förband 
som kan avses transportera eller bli transporterade över sjön. 

Heli!eoptern och dess begränsningar torde numera vara så kända, 
att det här endast behöver erinras att dess framkomlighet är starkt 
beroende av dels vädret, dels förarens skicklighet. Den är dock idag 
i stor utsträckning dimensionerande för 1stförbandens understöds
artilleri, pansarvärnsvapen och vissa lätta fordon. 

Utvecklingen går emellertid mot ökad automatik vid navigering 
och styrning, ökade lastutrymmen och bättre förutsättningar att ut
göra vapenbärare för vissa lätta och precisionsdugliga vapen -
pansarvärnsvapen. Utvecklingen kan förväntas fortsätta i denna 
riktning. Men nya krav har redan ställ ts på helikoptern då allt fler 
funktioner inom underhållstjänsten skall tillgodoses. 

stridsvagnar och tungt artilleri måste sjötransporteras och kon
strueras redan nu simmande, vadande och självgående men ej heller 
detta är tillräckligt, kravet är ett specialbyggt självgående amfibie
chassi. 

Eldunderstöd från sjön är fortfarande nödvändigt. Efterhand som 
sjöartilleriets res urser nedgår, uppstår behov av ersättning. Atom
vapen kan bli nödvändigt att sätta in, där kärnladdningsinsats icke 
Önskas eller är erforderlig krävs andra vapen. 

Robot av typ SERGEANT kan vara ett av dessa. Den är billig, 
har hög eldberedskap, kan utnyttjas även vid dålig sikt eller andra 
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störningar och den höga banhastigheten gör den svår att bekämpa. 
Genom att den kan förses med olika stridsspetsar är den användbar 
mot olika mål, bl a rörliga mål på marken, och för skilda försvars

grenar. 
Behovet av flygunderstöd har efterhand ökat, icke minst genom 

sjöartilleriets minskade resurser. Metoderna att utnyttja flygunder

stödet har förfinats och nära samverkan mellan förband på marken 
och i luften har underlättats genom att de organisatoriskt förts sam
man inom samma försvarsgren eller vapenslag (Marinkåren). 

Många typer av flygburna vapen är erforderliga, såväl av kon
ventionell typ som för taktiskt bruk utformade kärnvapen. 

Utvecklingen går emot en ökad central stridsledning, vilket kräver 
automatiska dataanläggningar och ledningscentraler för skilda upp
gifter, bl a en central för ledning av attackförbandens direkta eld
understöd. En flygtransporterad radar med en vikt av endast 500 k~ 
är också ett led i denna utveckling. 

För markförbandens luftvärn förutses främst övergång till en lätt 
enmansburen lvrob6t, där RED EYE må utgöra ett exempel pa 
lösning. I detta sammanhang framförs också behovet av nya hjälp
medel för automatisk igenkänning, !FP-anläggningarna från VK li 
har blivit omoderna. 

Det största tekniska problemet är emellertid alltjämt behovet av 
specialtransportmedel för att med stridsförband, utrustning och un
derhåll snabbt, skyddat och under kontroll forcera huvudförsvars
linjen - lststranden. 

Att specialbyggd materiel erfordras torde ha belysts av årsberät
telsens tidigare delar, idag bedrivs därför försök för att pröva vaq e 
ny utvecklingsriktning inom transporttekniken. Nya och större typer 
av amfibievagnar har konstruerats, bärplansprincipen provas i ett 
par versioner, svävfarkoster har diskuterats också i dessa samman
hang och i ett fantasifyllt förslag framkastas tanken på en amfibie
ubåt. 

Det största intresset tilldrar sig svävarna, som bedöms möjliga a( t 
utnyttja i dessa sammanhang i en storleksordning av 150-250 wn 
med 50-60 knops marschfart över sjön vid en våghöjd av högst 
2-5m och praktisk räckvidd av 190 distmin. 

Svenska Lloyds och SAL gemensamma färjetrafik med svävfar
kost över Engelska Kanalen fr o m 1968 skall bedrivas med en ver
sion av Westland SR. N 4 om 160 ton med plats för 250 passagerare 
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och 30 bilar. Det förefaller således som om detta kan vara e ···1 · 
• < · n 1110J 1g 

och fra.mkomhg väg att ]ösa Istanfallets behov av tran sportmedel. 

TV!.~t svavfa~kosten s möjligheter som vapenbärare har kritiska röster 
ho;ts. I var;e fall torde den icke kunna lösa de direkta eldund er

stödsuppgifte_~na. Allmä~1t sett ka1: sägas om clett~ utvecklin gsområ
de·a·v lsttekm!<en att stndsekonOimska överväganden blir avgörande. 
Har~genom far sannolikt många tekniskt avancerade och möjliga 
]ösnmgar falla. 

Avslutning 

Lstoperationen eller Istföretaget erbjuder en anfallande många 
förde!~r . ~m han blott kan skapa och utnyttja dem: 

flex1btlltet och rörlighet, 
överraskning, 
kraftsamling av lämpligt sammansatta förband och 

.. sla~ med stor .kraft mot utvalda punkter i försvarssystemet, gärna 
dar forsvararen ar svag. 
. Hote.t 0:11 ett kommande 1stanfall kan vidare tvinga försvararen 

ti ll spndnmg eller andra dyra och kraftödande ansträngningar att 
försvara en heJ kustlinje. 

Begränsningen och svagheten ligger i nödvändigheten att inom ett 
brohuvud bygga upp stridsstyrkan från noll till den fulla slagkraft, 
som erfordras mot det slutliga målet. Det är detta moment som 
kräver en speciell teknik och taktile 

Och det är under detta moment som försvararen har sin bästa 

möjlighet att nå ett avgörande - avvärjning eller fördröjning så att 
anfallets operativa mål icke nås. 

. E1:ligt rysk uppfattning blir såsom en följd av den stegrade meka
Dlsenngen framtidens maskin och ej dess soldat det viktigaste mili
tära målet. Intet bättre tillfälle torde en försvarare kunna få att 
~il!ämpa denna doktrin än i kustens närhet med en kraftsamlad 
znsats från luften, från sjön och från land mot en mekaniserad fien

de lastad ombord på ett begränsat antal lstfarkoster! 
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Litterafur m. m. 

NAVAl REVIEW 1965 

I US Naval Institutc 's årsbok skriver viceJmiral C. E. Wcaklcy om "Anti 
submarine Warface _ \Vherc Do We Stand?". Han konstaterar, att den .moden: a 

ubåtens styrka li gger i förmå<;an ::m dölja sig i 13.ngvarigt uläge, i ~örl1ghet ~ JC1 
Ji\n•"V1l'i" hö<> fart i uläge och förmågan att medföra kraftiga vapen 1 ett bcgran 

' " ' b b ' . " h ' ll d sa t skrov. Förmågan ::rtt variera djupet att passa dc lokala akusnska for a. an en. 
anti ngen för att dölja sig eller för att bättre lyssna är också av värde, då ubåten 
går på ubåtsjakt. Ubåtens svagher ligger i att hon opererar i ett mcd1um, som ar 
fientligt mot hennes besättning, att hon endast kan utföra m1ndrc r~paranonc r ' 
uläge och därför kan tvingas til l yta n p g a smärre skador och slud1gen att hon 
är ganska blind, när hon döljer sig. Ubåten är en spec1al1serad farkost, som for d
rar speciellt utvald och speciellt tränad samt speciellt betald personal med stor 
skickligh et för att operera effektiv t och detta får anses såsom både en styr b 
och en svaghet för ubåten. 

Ubåtsjaktsfartyg har sin styrka 1 förmågan att stanna på ope~ationsom::å~ct 
och anfalla upprepade gånger. Laget på gransytan luft-vatten gor det mo;h gt 
att koordinera styrkor på, över och under yran . Fartygen har god möjlighet att 
reparera . Dc kan klara mindre skador på platsen och kan gå tillbaka till ham1 
fö r större reparationer. Svagheten ligger i fartygets läge på ytan, vrlket hu1d ra1· 
fartyget att dölja sig v isuellt eller elektroniskt, likaså kan det inte dölja si~ akus 
riskt. Der är beroende av sjöhävningen och kan anfallas av en f1ende pa, over 
eller under yran . Kravet på detta fartygs besättning är mindre än på ubåtarnas 
besättning. 

Flygplanets styrka i ubåtsjakren ligger i dess snabbhet, vilken möjliggör sök

nin"' över stora areor på oceanerna samt i snabbheten i attackerna mor den loka
lise;ade ubåten och slutligen i dess förmåga att snabbt insättas i en ny söb r
::trea. Flygplanet ger liten, om ens någon, akustisk information till ubåten och 
kan ej heller bekämpas av ubåten. Svagheten ligger i flygplanets begränsade. ut 
hålli"'her och begränsade lastförmåga. Der arbetar över ytan och kan barZJ. tran g.1 

geno~ densamma med spanin gsmedel av förbrukningskara}när (So:1o-~ojar). N :1r 
det utnyttjar elektronisk utrustning uppräckes flygplanet fran en ubat pa ~en skop

djup på långt avstånd. Flygplanet kan inre repareras i luften; relattvt sma skador 
förorsakar förluster. Flygplaner fordrar speciell t tränad och spec1ellt utvald p er
sonal med god utbildning. Helikoptern, slutl igen, har mindre fart och urhåll1gh c·r 
än flygplanet. Den kan spana med sin nedsänkbara hydrofon och kan lrk val •.'J 
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anfallas från ubåten . Detta innebär ett nytt hot mot ubåten. Helikoptern har 
samma personalproblem som flygplanet. 

Den konventionella ubåten har mång:t goda egenskaper som ubåtsjaktubåt -
främst kanske att den kan röra sig tysta re vid moderat fart än en atomubåt -
men varken detta eller de lägre byggnads- och drifrskostnZJ.derna kan kompenser::t 
nödvändigheten av att emellanåt snorkla i avsikt att ladda batterierna. P g a ubå
tens rörlighet och förmåga att dölja sig måste dc ubåtsjagande styrkorna vara 
mycke t större än den fi ent liga ubårsstyrka!l o : h omfatta mångZ~ olika typer av 
farkost er och utrustning. 

Författaren diskuterar även frågan om nun skall bygg::t specificerade farty :; 
eller dyrare fartyg, som Lm fylla flera krav och konstaterar, att det är dy rare 
att bygga två ubåtsjaktfregatter och tv:'l. luftförsvarsfregatter än att bygga tre 
fartyg, som kan användas för båda uppgifterna. 

I artikeln "Tbc Futurc of the Surface Figbring Ship" skriver kommendörkapren 
W. D. Brinckloe, att bärplansbåren just nu passerar linjen mellan teknisk möjlig
het och operariv limplighet. Smärre bårar finns i dag, men der är ett stort steg 
att åstadkomma stora bärplansburna fartyg med rillfrcdsst:illande kvantitetnyttig 
last. Det finns en annan väg: Begränsa jakturrustningen till vad som är absolut 
nödvändigt. Man kan börja med att se vad engelsmännen har lyckats åstadkom
ma i 600-tons korvetterna för Ghana. 

"System Analysis and the Navy" heter en artike l av Alain Enthovcn, som är 
Deputy Assistant Secretary of Dcfense (System Analysis). Han utgår från natio
nens begränsade resurser och nämner som exempel på resursernas anv:indning den 
kontroversiella frågan om atomdrivna hangarfartyg. Av speciellt intresse i ana
lysen är marginalvärdet och marginalkostnaden, som utförligt diskuteras. Antag, 
att vid robotbekämpning av ett antal mål varje robot har 50 o/c sannolikhet att 
träffa målet. Om det finns 100 mål, får nu n följande tabell: 

Insatta robotar 

200 
300 
308 
324 
340 

356 
380 
400 

Sannolikt antal 

mål som förstörs 

75 
87,5 
88 
89 
90 
91 
92,5 
93,75 

Om man antagit, att 90 % av målen skall förstöras, finner man, att der er
fordra s 16 extra robotar för att höja siffran från 89 % till 90 %. Man förstår av 
detta, att man måste noga studera kraven och framförallt skilja mellan marginal
kostnad och genomsnittskostnad. Författaren diskuterar vidare antaganden och 
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säkerheter och varnar för a tt över- eller underskatta motstån daren s resurser. Som 

exempel gör han en jämförelse mellan USA :s och Sovjets armccr och visar, att en 

jämförelse i divisioner skulle leda till en fa rlig överskattning av de ryska resur

serna. Slutligc n definieras prestand a och effektivitet som två klart skild a begrepp. 

Ett vapen han ha högre prestanda utan att för den sku ll ha högre effektivitet. 

Kommendörkapten Paul Van Leunen Jr ger i a rtikeln "Naval Weapons Tod ay" 

en intressant expose över läget in om detta område. Ar tikeln är indel ad i skil da 

avsnitt för olik a vape n och börj ar, signifikativt nog, med "ASW Weapons", 

varefter fö ljer "New Nava l Aircraft", "Acrial Weapons", "Polaris", 

"Shipboa rd Ant iaircraft Missilcs" och "Naval Guns". Artikeln sluta r med några 

avsnitt av gemensamt innehåll såsom " Systems Integra tion", "Reliability" m fl. 

Man må undra, vart to rpedern a tag it vägen; dc återfinnes emellertid i avsni t

tet "ASW Weapons", som t ill stö rre delen behandlar AU-torpeder. Beträffande 

över vattenstorpeder säger Van Leunen, att behovet har minska t till en punk t, 

där det sannolik t inte längre är lönsamt att ha ett sådant vapen - "Except for 

possible use from inshorc torpedo boats, th e anti-ship torpedo is outclassed in 

tact ical performance by the surfaceor air-launehed ant i-ship guided missiles." 

På tal om ubåtstorpeder påpekar Van Leuncn, att de ökade avstånden för upp 

täckt av ubåta r troligen måste led a till att konventionella ubåtstorpeder ersättes 

med någon form av "Subroc"-systcm även mot övervattensfartyg, eftersom dc 

förra ej anses kunna hänga med i erforderlig räckviddsöknin g. 

Overgången från kanoner till robotar har inneburit en a v sevä rd minsknin g a v 

dc förstnämnda. Sålunda var tillgängligt antal för kustbeskjutnin g lämpliga el d

rör av 5 tums och grövre kaliber å r 1945 4.299 stycken, medan antalet i akt iva 

flottan 1964 hade gått ned till 1.202, vartill kom 1.121 i reservflottan. Detta 

har allvarligt minskat flotta ns möjligheter a tt lämna erforderligt eldunderstöd 

vid landst igningsoperationer, efter som raketer och flygplansvapen endast delvi s 

visat sig kunna ersätta kanonelden. Man har därför efter ett långt uppehåll börjat 

taga fram en ny kanon, en lättvikts automat isk 5-tummare och d iskuterar för 

närvarande även en 17,5 cm eller t o m 20,3 cm (8") lätt nog att sätta p å 4.000 

tons jagare. I sanning en kanonens renässans via ett specialområde. 

I artikeln "The French Navy" skriver konteramiral Yves de Bazelair om fran

ska fl ottan av i dag och om fransk flottpolitik . I avsnittet om förhållandet 

NATO-Frankrike kan ma!l mellan raderna i amiralens diplomatiska skrivsätt 

utan svårighet skymta de Gaulle's bekanta befälskrav. Förutom sjä lva sjökrigs

materielen beskriver art ikel n även baser och personalkårer. 

En synnerli gen intressant uppsats är " The Soviet Air Fo rces" av kommen dör

kapten W. C. C hapm an. Den är sammanstäl ld helt på basis av öppna källor och 

C hapman säger själv, att han blivit "angenämt förvånad" över, hur mycken in

format ion som visat sig vara tillgänglig den vägen. Man kan instämma i detta, t y 

artikeln ger ett mycket fullständigt intryck. Den börjar med en historisk å terblick 

föl jd av underrubr ikern a : "Soviet Air Doctrin c", "Sovict Air Organization", " Air 

Defence Forces" med bl a "Naval Aviation", "Soviet Aircraft", "Traning an d 
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Education" samt slutar med en presentation av dagens sovjetiska f! ygmarskalkar. 

I historien fäster man sig sä rskilt v id den häpnadsväckande bri st på bered skap, 

va rmed Sovjets försvar mötte Hitlers anfall eller som C hapm an skriver: "World 

War II came to the Sovict Union a t dawn on 22 June 1941 and found its defenccs 

criminall y unprepared ." Det sovjetiska flygvapnet mönstrade då något över 

l 0.000 st ridsflygplan . Enligt sovjet iska källor an föll tyskarna med något under 

5.000 plan, som p å första dagen slor; ut 1.200 sovjetiska och på två och en halv 

månad sammanlagt 8.000 flygp lan. 

Kommendörkapten Narhan Sonenshein sk rive r om "Ai rcraft Ca rrier Design", 

en artikel som varmt rekommenderas va rje kon struktör av hangarfartyg. Den har 

emellertid sitt intresse även för andra; främ st genom den överbli ck över hanr;ar

fartygets utvecklin g, som den ge r läsaren. 

Ovriga artiklar är i och för sig läsvärda, men behandlar i a llm änhet _ liksom 

"Aircraft Carrier Design" - ämnen utan direktintresse för svenska förhållanden . 

De är: 

"Alaska and Siberia: A Strategic Analysis" av kapten Sayre A. Schwartzraubcr. 

"Marine Corps Aviation Today" av överstelöjtnant George ]. Collin s, marin
kåren . 

"The Military Support Role of MSTS" av Lane D. Kcndall. 

"Naval Medicine and Modern Sca Power" av kommendörkapten Carl E. Pruett, 

marinläkarkåren. 

"Search and Rescue in the '60s" av kommendörkapten John M. \Xfatces, Coast 
Guard. 

Årets Naval Review slutar traditionsenligt med försvarsmini sterns anförande 

vid överlämnandet av försvarsbud gcten, en förnämlig källa för insikt i amerikansk 

försvarspolitik. Under rubriken "Navy General Purpose Forces" utlovar Mc N a

mara för det komm ande budgetå ret bl a "some new analysis of such problems as 

the tactical obsoloscence of ex isting sh ips and nuclear propulsion for su rface 

warships". Månne början till en kovändnin g i den bekanta kärndriftkonflikten? 

THE SECRETS OF D-DA Y 

by Gilles Perrault (Arthur Barker ltd) 

Hur kunde hemligheten om D-dagen förbli hemlig? 

Den franske författaren till rubricerade arbe te nu utkommet på cn,elska <>er 
• J 0 ' J b 

~ en ovanligt lätdäst analys svaret på frågan. Framgå ngen byggde här som alltid 

Inte bara på egen styrka utan också på motståndarens svaghet och felbedömningar. 

För att ta de sistnäm nda först var det uppenbart, att mycket i nazisternas 

underrättelseväsen brast ytterst betänkligt, medan de a llierade i den franska mot

ståndsrörelsen hade ett förnämli gt informationsinst rument. Exempel lämnas på 

tyska agenter, insmugglade via Sverige och Norge, som snabbt avs löjas. Den från 
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Bromma flygande "motståndsmannen", skröt med sin:t insatse r i det fransk:t hem 
landet och avslöjade sig själv . Med stolthet visade han upp tld111ngsurld1pp U J 

tyskkontrolle rade bel giska tidningar, som skulle avslöja, hur eftertraktad han 
,·ar av Gestapo. Engelsmännen resonerade kallt och förnufti gt, att mgen san1 
motstånd sman bär p!'t sig material till sin egen dödsdom; han sattes fö lFkthgen 
under skärpt bevakning och fastnade snart i polisen s gar11. En annan agent av 
slöjade sig genom att banka p:l en pub kl. 9 på morgonen, när varje engelsman -~er 
att sådana ställen öppnas först 9.30. Det var ti llräckligt för att avgöra han s ode 
Annars kan man inte beskylla tyskarna för bristande systematik, när det gälld , 
spion utbildningen. I Hamburg fanns t. ex. en speciell skola med tysk lärare~. tid i 
gare engelsk universitetsman, som lärde adepterna hur dc skulle upptrada for a r 
inte bryta mot omgivningen . Det var bara det, att läraren var - engelsman·· 

Vid krigsutbrottet satte England in 2.000 poliser för att kontrollera en på f~ r 
hand uppgjord lista på över 73.000 personer, som av en eller annan orsak ansa g 
mindre p ålitliga; ett tusental häktades, 6.000 sattes under spec1ell uppsikt. 

Lika goda som tyskarna är som soldater, lika dåliga visade de sig uppträda son· 
spioner. Amiral Canaris var den förste att erkänna sann in gen härav_; han _före 
drog följaktligen att i största möjliga utsträckning engage ra utlanmngar t el en 
tyska underrättelsetjänsten. 

Det förefanns konkurrens mellan amiral Can;11·is Abwehr och SS egen politisk 
sp iontjänst. Till sist blev spänningen dem emellan så stark, att man måste .. fö r 
fo rmli ga underhandlingar för att uppnå avspänning. Det skedde genom en over 
enskommelse i Prag 1942. Förhållandet mellan Heydrich och Canaris verkade urar 
synnerligen kordialt; familjerna umgicks, H eydrichs och fru Canaris fann va r
andra i musiken. Uppenbart var emellertid, att Canaris hade en betydelsefu ll 
hållhake p:.l nazipampen; Canaris hemliga arkiv gömde bevis för att judiskt blo,l 
flöt i Heyclrichs ådror' Inte desto mindre s:.lgs Canaris fälla strida tårar vtd dc 1 

mördade Heydrichs bår; hans på en gång värdefullaste men också mest frukta <1 

fiende hade försvunnit från scenen. 
Nu blev maktstriden mellan Canaris och hans " kollega" inom SS Schellenbcr; 

än bittrare; den ändade med att schellenberg övertog kontrollen över Abweh r. 
Himmler höll emellertid ända in i det sista sin hand över Canaris; här som ifrå~-1 

om Heydrich hade amiralen hemliga upplysningar om Himmler, som inte \"H 

n ytt iga i offentliga sammanhang. 
Där den tyska spionorganisationen arbetade perfekt, fanns det diplomater, som 

omedvetet försrörde dess arbete . Förf. nämner som exempel härpå fallet "C!CL"
ro" i Ankara, där von Papen lyckades komma över agentens filmer av avfoo
f• rafcradc allierade dokument. Snart var man i London medveten om läckan och b 

kunde lokalisera den. 
På tysk sida kom man till sist över codeordet Overlord, men vägrade idcrl 

tifiera det med täcknamnet för D-dagoperationen. Felbedömningarna gällde sa \ .d 
plats som tid för invasionen. Hitler gjorde till en början g;lllande, att Cherbou rs-
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halvön vore i hro:-.onen, chrnäst Normandie, medan vo n Rundsrecit tog det som 
ett axiom, att Calais-sekrorn utsetts för landstigningen. 

T maj 1944 orienterade OK\11 de högre chefern a om att invasionen sannol ik t 
vo re att vänta elen 18 maj och då i Normandie eller i Bretagne. Till förstnämnda 
område sändes förstärkningar. Oron vcixte i London. Hur kom det sig, att man 
p å t ysk sida ändrade mening och efter den 31 maj utgick från att en landst igning 
i Normandie måste berraktas som en diversionsmanöver, medan huvudangreppet 
kom över Pas-de-Calais? 

Förf. pekar bl. a . på framgången med operation Fortirude. Plötsligt kunde tyskt 
sp.1ningsflyg rapporrera sta rk anhopning av materi a l, artilleri och utrustning i syd
östra Engla nd samtidigt som ryska rna mottO[~ "värdefulla" radionyheter. I Eng
land hade utrustats spec ialförband, som på få rimmar kunde pumpa upp gummi
arrapper föreställande all den materiel, som ingår i stridande förband. Genom 
ständig flyttning förstorades verkan och gjorde invasionsrapporterna än mera be
stämda. Samtidigt hade man i Lendon tagit hand om ryska agenter, som kom att 
arbeta för England. Via deras sä ndare överöstes Berlin nu med uppgifter om 
förberedelserna för landsättningar i Calaisområdet. 

Den engelska styrkan, när det gä llde att dölja D-dag-hemligheten, låg givervis 
inte bara i över lägsenhet ifr?tga om underrättelseväsender uran också i vaksamher 
till det yttersta i förening med fantasi och skickligt utnyttjande av överraskning
ar. Förf. ger en repetition av en rad kända fakta: ursändander av Clifton James, 
showbusiness-mannen och Montgomerys dubbelgå ngare, som snart spårades till 
Egypten, trupputrustning med vinreruniformer, den skickligt iscensatta bluffen 
med den döde officeren, vars lik flöt i land i Spanien med hemli ga "depescher" i 
kurirväskan etc. Ny är dcircmot hans skildring av "the Bigots'". 

De detaljerade planerna för D-dagen var givetvis förbeh~llna en trängre krets , 
som i ett fall som detta ändå rörde sig om årskilli ga hundra, gemensamt kallade 
"the Bigors". I in vas ionsförberedelsern a ingick realistiska övningar av tyska be
fästningar i terräng, omgjorda till naturtrogna kopior. Merville-batteriet vid det 
blivande Urah-området hade utforsbts in i minsta detalj a v franska motstånds
män; som hjälp hade man haft en kafcägare med tyska soldater som gäster. Spe
ciellt var det en fältväbel, vars svagher för starka drycker snart nog avslöjats; 
han var inte sen .ut ra la, n:ir han väl smorts med någr.1 glas a v traktens egen 
calvados. Hcir är ett typiskt exempel på, hur spionen lägg~r pui.Zel och hur hans 
förmåga heirvidhg skickligt kan utnyttjas. A llrnog, ett område " någonstans" vid 
Englands kust hade förvärvars av militären för f 15 .000. Här hade bulldozers 
arbetat dag och natt för att omgestalta terrängen. N~\r a llt var färdigt, sattes 
700 fallskärmsjägare in för generalrepetition av anfallet mot batteriet, under be
fäl av den tö rst ige f:iltvcibeln med manskap, som även r:ik nade tvångsrekryte rade 
ryss.1r i sina led. Att uppgifterna om batterier var korrekta, var uppenbart. Som 
bevis på hur vä l underrättelsetjänsten fungerar, berättar författaren om den för
vånin g, med vilken en kapitulerande tysk i en befäst ställnin g på C herbourg-
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halvön några veckor efter D-dagen bet raktade sina motståndares kartmaterial : 
kartorna var detaljrikare än han s egna! 

Ovnin gsattacken mot Mervillc-positionen som avslöjade vissa svagheter i orga
nisa tionen, möjliga att rätta till, fick en tragisk avs lutnin g. Två tyska motortor
pedbåtar uppenbarade sig plötsligt uranför övningskusten, sänkte två och skadade 
en LST (en Landing Ship Tank var av sådana dimensioner att den tog ombord 
30 tanks). Dc tyska fartygen hade setts kryssa bland de överleva nde under några 
minuter men gett sig av, då dc besköts. Ovn ingsledn in gen blev oroli g: hade 
ryskama plockat upp någon överlevande, hade dc skaffat sig möjligheter att få 
detaljer om övningen? Vad som var än vä rre: 10 "Bigots" saknades. Med någon 
av dem i tysk fångenskap hade olyckan va rit fu llständig. Omedelbart organise
rades letande och draggning efter omkomna. Det ligger något overk li gt känslo
kallt men förståeligt över den tillfredsställelse, med vilken va rje död "Bigor" 
hämtades upp ur haver. T ill sist hade nio av dem bärgats. Hade den tionde tagits 
upp av tyskarna? Först efter någon dag, kunde man andas ut - det tionde liket 
hade åte rfunnits. Här hade alltså funnits möjlighet till totalt avslöjande av D 

dagplanerna. 
Skildringen hur det lyckades de a lli erade i ett av trupper överfyllt Englan d 

hålla den stora hemligheten bevarad är otvive lakt igt fasc inerande läsn ing. Den 
avs löjar hur disciplin och vaksamhet i förening gör det omöjliga möjligt. Andå 
brast det på många punk ter ifråga om gemene mans uppm ärksamh et. En i tysk 
Luftwaffenuniform utstyrd officer kunde promenera i timmar i centra la London 
utan a tt någon fäste sig vid hans närvaro. Aven det har något att lära oss. 

Boken, vä rd att översättas också till svenska, rekommenderas till läsning och 
begrundan, inte minst av alla dem, som komma i beröring med säkerhetsfrågo r. 
Och det gör v i väl strängt taget a lla -militärer som civila! 

Eric H ägge 

SOV JETISK UBATSLITTERATUR 

Det finns knappast något land, som ger ut så många böcker som Sov jet. Detta 
gäller också den militära litteraruren och ota liga böcker, som behandlar andra 
världskr iger och militära ;-tmnen har sett dagens ljus. Värdet av denna litteratu r 
är givetvis varierande och beror också på vilken läsekrets författaren vänder sig 
till. Många böcker är populärt skrivna och avsedda för den stora a llmänheten, 
medan andra kan röra sig på strategins höjder och ge eko i västerlandet. 

Det är dock svårt att få ett grepp om den militära litteraturen, då den kan 
utkomma på olika förlag. En pensionerad konteramiral Tjernysjev har nyl igen 
skri vit en art ikel om sovjetisk ubåts litteratu r, varav nedanstående är utdrag med 
en del kompletteringar från artiklar i cbgsprcssen. 

"I polarhavens djup" har skr ivits av I. A. Kolysjkin och utkom 1964. Den 
behandlar de sovje ti ska ubåtarnas verksam het på den not·ra sjökrigsskådeplatsen 
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under andra vä rldsk riget. Kolysjkin va r redan då ubåtsveteran. Han va r 1933 
chef på den fö rsta ubåten, som förfl yttades från Ostcrsjön till Norra Isha vet v i.l 
Virah avska nalcn . Som d ivisionschef under kriget medföljde han många ungo. 
ubåtschefe r under de ras fö rsta stridscxpcd irion. Kolysjkin ä r nu pensionerad kon
teramiral. 

D en a v andra världskrigets ubåtschefer, som kommir l:ingst på den mi lirära 
rangskala n är G. L Sjtjedrin, som arbetat sig upp fr:ln jungman i han delsflottan 
t ill v iceam ira l i sovjerflottan . Han har skrivit boken "Ombord på S-56" och ett 
oral artiklar om sov jetiska ubåtsbcdrifter. Ubåten S-56 med Sjrjcdrin som chef 
ti llhörde det förband sovjetiska ubåtar, som under VK II förfl yttades från Vladi
vostok till Barents hav via Panamakanalen . En a v ubåtarna sänktes. Ryssarn a 
påstå r att detta gjo rd es av amerikan a rn a medan de senare anse r japanerna varo. 
orsaken. Uppgift står mot uppgift och då och då dyker denna fråga upp i s:'tvä l 
den ryska som den amerikanska pressen. 

Chefen för Sovjets Ostersjöflotta under andra vcirldskriget am iralen V. L Tri
burs har skri vit boken "Ostersjöubåtarna anfa ller". 

Ubåtscheferna Travkin, Iosseliani och Kabo har ::dia ,krivit böcker om st na 
upp levelser under andra världskriget. 

1964 gav kaptenen av 2:a rangen Dmitricv ur en bok "Ubårsmänncn anfa ller" 
(utd rag ur boken finns i TiS septembernummer 1964). Författaren får nu anm ärk 
ning fö r att han lämnat för lite utrymm e år det partipol itiska arbetets betyde lse 
för segern. 

Artikelförfatta ren beklagar att det finn s så lire littera tur om den moderna 
sovjetiska ubå tsf!ottan. Endast ett arbete V. Mostsejcv "Ombord på en ubåt" 1960 
omnämnes. 

I den sovje ti ska presse11 förekommer ofta ubåtsa rtikla r, med stoff såväl från 
andra världsk riget som från dagens ubåtar. De senare är mycket allmänt hållna. 

P å den senaste riden har det skrivits mycket om ubåten Sjrj-423 . Der är näm
ligen 25 å r sedan den under en seglation förflyttade sig från Murmanskområder 
t ill Fjärran Osrern via Nordostpassagen. Det va r den 5 augusti 1940, som den 
avgående chefen - konteramiral Drozd - och den tillträdande chefen för Norra 
flottan konteramiral Golovko önskade lycka på färden. 

All denna litteratu r är intressant för den som vill följa det sovjetiska ubåts
vapnets utveckling men har kan ske störst intresse för en sjökrigshistoriker. 

Observator 
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RATTELSER TILL ÅRSBERATTELSEN 1965 

av marindirektör H. G:son Hafström 

"Principiella" fel: 

S 541, rad 12-l3 "visat reglera" skall vara "visat sig regle ra". 

S 546, rad 6 "rapporterades" skall vara "rapporteras". 

S 553 rad 11 nedifrån "ångfarrsmaskineri" skall va ra "lågfarrsmaskineri". 

S 561-62. Själva fig 11 och 12omkastade (figtcxt rärr till resp. nr). 

S 564, rad 3 "Helsin gfors" ska ll va ra "Helsin görs". 
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