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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 6/1967 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 18 oktober 1967. 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträ
de hedersledamöterna Carlsson, Engberg, von Schwerin och Lilje
blad samt ledamöterna Ramel och Hammar avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och 
maskinväsende för år 1968 ledamoten Härlin med ledamoten Sarn
zelius som suppleant. 

3. Beslöts att övergång till Sällskapets nya stadgar - fastställda 
av Kungl Maj :t med skrivelse av den 25 maj 1967 - skall ske från 
och med den 16 november 1967. 

4. Valdes sitttande beredningsutskott som tillfällig valberedning. 

Uppdrogs åt valberedningen att vid Sällskapets ordinarie sam
manträde i november framlägga förslag till 

styrelse för Sällskapet, 
revisorer samt 
ordinarie valberedning. 

5. Valdes ledamoten Odin till redaktör för Sällskapets tidskrift. 

6. Beslöt Sällskapet tilldela nedanstående författare hedrande om
nämnde och penningbelöning för artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet 
under perioden juli 1966-juni 1967: 

·kaptenen i marinintendenturkårens reserv, JU{lS doktor Jacob 
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)undberg, hedrande omnämnande på högtidsdagen samt en penning
belöning av kronor 500:- för artikeln "Om flottans haveriut
redningar", 

postumt till ledamoten M Hammar hedra:1de omnämnande på 
högtidsdagen samt en penningbelöning av kronor 300: - för arti
keln "Svenskt sjöartilleri på 1700-talet från Grundeli till af Chap-
n1an", 

kommendörkaptenen Per l nsulander hedrande omnämnande p 'l 
högtidsdagen samt en penningbelöning a v kronor l 00: - för artikeln 
" Vad får vi ut av FOA''. 

Sällskapet beslöt vidare tilldela ledamoten C Kierkegaard hed
rande omnämnande på högtidsdagen samt en penningbelöning av 
kronor 300:- för en i tidskriften Tiden publicerad artikel betit
lad "Försvarsgåtor eller försvarsdebatt?" som i avskrift inlämnat'> 
till Sällskapet. 

7. Beslöts att förutvarande redaktören för Sällskapets tidskrif t, 
ledamoten Wickberg, skall avtackas av ordföranden vid årets hög
tidssammanträde samt därvid tilldelas Sällskapets silvermedalj. 

8. Beslöts att förteckning över Sällskapets ledamöter årligen sam
manställs efter valsammanträdet och därefter utlämnas till samtliga 
ledamöter. 

9. Beslöt Sällskapet att minnesskrift skulle utges vid 200-års
jubileet 1971. 

Sällskapet beslöt vidare att låta ordföranden kontakta ledamoten 
Starck för att efterhöra huruvida denne är villig att åtaga sig för
fattaruppdraget. 

l O. Föredrog ledamoten T obieson sitt inträdesanförande i Säll
skapet betitlat "Administrativa styrsystem under utveckling". 

11. Föredrog ledamoten H allberg utdrag ur sin årsberättelse för 
år 1967 i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och maskinväsende. 

Karlskrona den 16 november 1967. 

Hans Hallerdt 

sekreterare 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 7/1967 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 6 november 1967. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträ
de hedersledamoten Lindeberg avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria för år 1968 ledamoten A Johnson med ledamoten 
Enquist som suppleant. 

3. Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år valdes 
ledamöterna Rheborg, Larsander och Ullman samt för en tid av 
1 år ledamöterna Tornerhjelm och Gester. Till styrelsesuppleanter 
för en tid av 2 år valdes ledamoten Nerpin samt för en tid av 1 år 
ledamoten Danckwardt. 

4. Till revisorer valdes ledamöterna Wiik (Stockholm) och T o
bieson (Karlskrona) samt till revisorssuppleanter ledamöterna En
quist (Stockholm) och Stephenson-Möller (Karlskrona). 

De i Stockholm utsedda avsågs revidera Sällskapets räkenskaper 
och de i Karlskrona räkenskaperna för Sällskapets tidskrift och bib
liotek. 

5. Till valberedning valdes ledamöterna Engblom (sammankal
lande) samt ledamöterna Björnbom och Hallberg. 
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6. Invaldes till korresponderande ledamöter i Sällskapet: 

byråchef F Borgquist 
museidirektör P Lundström 

· professor C F alkemo 
överingenjör 
juris doktor 
::Ii rektör 

S W ennerberg 
j Sundberg 
B Gustafson. 

7. Invaldes till arbetande ledamöter i Sällskapet: 

kommendörkapten 2.gr Th L ]edeur-Palmgren 
kommendörkapten 1.gr B V Granath 
kommendörkapten 2.gr B J Schuback 
förste marinläkare C H R Berlin 
överstelöjtnant P G Lö fqvist. 

8. Beslöts årsavgiften till 25 kronor. I å rsavgiften inkluderas 
prenumeration på Sällskapets tidskrift. 

Karlskrona den 16 november 1967. 

Hans Hallerdt 

sekreterare 
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J-C DANCKWARDT 

Avskräckning med kärnvapen 
- dödande logik eller 
utstuderad bluff 

Ar freden mellan supermakterna en produkt av den s k 

terrorbalansen eller är hela teorin om avskräckning 

med kärnvapen en teoretisk bluff bakom vilken en 

helt annan realitet döljer sig? Fr!igan kan synas egen

domligt men efter m/inga lirs studier av den ameri

kanska strategiska litteraturen v!igar man faktiskt inte 

ge n!lgot kategoriskt svar på den. Amnet är synner

ligen komplicerat och tvivel i fr!iga om den teoretiska 

doktrinens h!illbarhet är nog i en hel del fall ganska 

motiverade. 
S!i skriver ledamoten, överstelöjtnant DANCK

WARDT tjiinstgörande p!i operationsledningen, för

svarsstaben även biträdande sekreterare i sittande för

svarsutredning. Hans reflexioner är närmast föranled

da av profes>Or Green's bok "Deadly Logic - The 

Theory of Nuclear Deterrence". 

\ . ____________________ _ 

Allt sedan 1950-talet har en stor del av den strategiska litteraturen 
kretsat kring kärnvapen och terrorbalans. I första hand är det en 
grupp amerikanska akademiker som fört denna debatt. Främst står 
här Herman Kahn med sin s k studie "On Thermonuclear War". 
Andra namn är Schelling, Wohlstetter och Kissinger. Kritik mot 
dessa författare har inte saknats och den har riktats både mot meto
diken och innehållet i de strategiska doktrinerna. Kritiken har dock 
synbarligen inte rönt något större gensvar hos den amerikanska ut
rikes- och försvarsledningen, som i princip synes ha anslutit sig 
till "avskräckningsfilosofin". En amerikansk statsvetenskapsman, 
professor Philip Green vid Ohio State University, har emellertid 
nu utsatt "avskräckningsteoretikernas" studier för en grundlig ana
lys och riktar en skarp kritik mot avskräckningsdoktrinen. (Deadly 
Logi c - The Theory of N ud ear Deterrence. Ohio University 1966) 

Doktrinen om avskräckning med kärnvapen torde kunna samman
fattas i följande fem punkter. 
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(l) En viss del av de egna kärnvapenstyrkorna måste både kunna 

överleva en angripares första anfall och genomföra ett veder
gällningsanfalL 

(2) Den överlevande styrkan måste kunna utlösa ett svarsanfall 
med tillräcklig effekt. 

(3) Enbart förmåga att besvara ett anfall räcker inte. Säkerhet 
mot vådautlösning måste ä ven finnas. 

( 4) Genom att båda sidor kan utlösa ett stort svarsanfall i alla 

tä1_1.kbara bgen, hotas hela befolkningen, ja, hela nationens 
ex1stens. 

(5) M ~k te rna måste h~ en doktrin för hur man skall svara på "be
gransad provokatton" och ha medel härför. 

G runden för alla diskussioner om avskräcknino- är Herman Kahns 

"On Thermonuclear War". Kahn visar här att politiker inte bara 

ka.n välja mellan ytterligheterna i form av ett totalt kärnvapen

kng, som gör slut på världen, och en total "kärnvapenfred" utan 

måste vara beredda att utnyttja en hel serie av mellanstadi~r ti ll 

dessa. Den s k "strategin med valmöjligheter" är ett direkt resultat 

a: detta ?etraktelsesätt. Kahn inför emellertid samtidigt i avskärck

mngstem~m vetenskapligt material på ett sätt som synbarligen im

ponerat mte bara på den amerikanska regeringen. Det är främst den

na senare företeelse som Green angriper i sin analys. 

o ~ahn refererar till studier med hjälp av datamaskiner och söker 

p~visa bet~~e~.sen av systemanalyser och operationsanalyser för stu

~Ier, ~-v Imhtara P~.oblem. Green påpekar, att dessa studier i regel 

ar utford~ ~ch bestallcia av de militära myndigheterna eller särskil

da kommisswne.r och därför i regel anpassade efter beställarens syf

ten. Det egentl1ga syftet med studierna borde vara att underlätta 

för. de politiska myndigheterna att göra sina val mellan " tävlande 

polltlska handlingslinjer". Frågan är då hur värdefulla för denna 

s~rts val o som s.trängt vete~1skapliga metoder, ursprungligen avsedda 
for att fa tekmska svar pa tekniska frågor, kan vara. 

Man kan onekligen förstå Green när han anser att han inte har 

k~mnat få !darlagt va~ '~sy~temanalyser" egentligen är, vilket hans 

nag~t spetsiga karaktenstik Illustrerar. Systemanalys är enlio-t Green 

tydl~gen "att se på problemen i stort, se på dem p å sikt, va~a kvan

u~ativ när så är möjligt, vara realistisk i fråga om potentiella kon

flikter, och stödja sig på en stor mängd teknisk expertis". Man bör-
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jar med en enkel "modell" med mål och resurser och gör denna mer 

reell genom att steg för steg tillfoga sådana faktorer som kostnader, 

konkurrerande objekt och dessas kostnader samt en motståndares 

möj ligheter och värderar sedan alla dessa element vid olika tid

punkter i fråga om sannolikhet o s v. "Studier av en erfarenhet, som 

ingen har, ersätts av studier av hypotetiska men relevanta system

modeller med utnyttjande a v all teknik"! 

Enligt Green verkar det som man vill göra gällande att "system

analyser" är detsamma som "bra analyser". Något svar på varför 

man använder dem och vad som är bra, får man dock i regel inte. 

Efter en ingående granskning av Kahns studier av civilförsvaret i 

USA, framförallt i avseende på de antaganden som bildar grunden 

för systemanalyserna, avfyrar Green följande salva. "På grundval 

av Kahns exempel, förefaller det rimligt att anta att när så stor del 

av det studerade området (politiskt-militärt-strategiska alternativ) 

består av politiska och andra värderande överväganden, eller är så 

långt från praktisk mänsklig erfarenhet, att de är okänsliga för 

"hårda" analyser vilka inte innehåller några dolda värderingar och 

gissningar av den som gör analysen, kommer de som ur resultaten 

från systemanalyser hoppas finna särskilt trovärdiga svar på de in

tellektuella problemen i vår tid, att famla i mörkret". Green fort

sätter. "Vad tjänar det att tillkalla en grupp experter om de delar 

samma, ömsesidiga förstärkta partiskhet och inövade oförmåga att 

tänka allvarligt om fundamenta la frågor. Vad tjänar expertis till 

för att kvantifiera om det inte finns något verkligt att kvantifiera. 

Vad hjälper skicklig modell-byggnad, när man bara staplar ab

straktioner ovanpå abstraktioner". Green vill härmed inte påstå att 

systemanalyser som sådana är meningslösa - varje metod är an

vändbar om den producerar svar som vi känner på oss att vi kan 

använda. Man har emellertid en känsla av att Charles J Hitch, s k 

Camptroler i Departement of Defence, har rätt när han i fråga om 

systemanalysens användbarhet i strategiskt politiska frågor säger, 

att värdet av att studera modeller av utrikespolitiska beslut är så 

gott som lika med noll. 

Ett andra vetenskapligt område som utnyttjas för att förläna 

avskräckningsteorierna en "air" av vetenskaplighet är spelteorin. 

Aven här visar Green hur bl a Kahn, Schelling och Wohlstetter ut

nyttjat spelteoretiska resonemang på ett diskutabelt sätt. Det är 

här främst Schelling som blir utsatt för kritiken. Genom att generali-
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sera och allt för mycket tänka i militära konfliktmönster försöker 
denne att utnyttja en teori som ännu överhuvudtaget inte har fått 
sin användning i något komplicerat fall. Avskräckningsteorierna 
är enligt Green verkligen inget lämpligt område för spelteoretiska 
metoder, särskilt om dessa används som Schelling m fl gör. 

Om man säger att strategi är en samling regler för val mellan al
ternativ där det råder osäkerhet om vilka förhållanden som kom
mer att gälla när besluten måste fattas, så är spelteori den teori 
genom vilken vi kommer fram till ändamålsenliga regler. Om en 
spelteoretisk analys är fullständig skall den förse oss med regler 
för ändamålsenliga motåtgärder på varje tänkbart alternativt hand
lande. Green anser att det "rationella handlande" som förutsätts i 
spelteorierna inte har någon motsvarighet i den reella världen. 
Rent mekaniska va l, som hos den ena parten inte påverkas av käns
lomässiga eller ideologiska hinder eller av okunnighet hos den andra 
parten, existerar bara i spelteoriernas abstrakta värld. Bland orsa
kerna till detta tvivel på spelt ~oriernas användbarhet nämner Green 
bl a att d ~ t finns allt för mång :l viktiga variabler och allt för myc
ket bristfällig information, som inte kan mätas. Det finns också allt 
för många beslutsgrupper som inte gör några som helst försök att 
anpassa sin beslutsmetodik till någon viss modell. Det finns dess
utom alltför många olika värderingsnormer liksom att värdering
arna kan ändras under loppet av en konflikt. Därför förvanskar 
de spelteoretiska analyserna påtagligt det sätt på vilket beslut oftast 
fattas i realpolitiska sammanhang. 

Vi bör komma ihåg att det är en oviss framtid som vi studerar. 
Våra värderingar och våra antaganden om motpartens värderingar, 
och hans antaganden i fråga om våra värderingar kommer att ha 
kunnat ändrats vid en aktuell beslutstidpunkt oavsett när denna 
inträffar. Det torde därför enligt Green finnas starka skäl för att 
vara ytterst skeptisk i fråga om de exempel på spelteorins omvänd
ning som Kahn m fl ger. Schelling förenklar t ex sina förhandlings
modeller allt för mycket genom att inte bygga in "fiendskap" i dem. 
Men ännu värre är det sätt på vilket han gör sig kvitt denna för
summelse, när han efter att ha "framgångsrikt infört fiendskap" i 
sin rustningskontroll-modell, antar att bara militära strategier är 
tillgängliga för att uttrycka detta . Varför är det så? Varför kan 
inte en rustad värld åstadkomma avskräckning utan hjälp av kärn
vapen och kanske även genom icke-militära strategier. Det är i alla 
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händelser inte omöj ligt, och om den kvarvarande balansen skulle 
vara tämligen instabil, föredrar vi trots allt inte denna stabilitet 
på lägre nivå framför en stabilitet i en till tänderna rustad värld 
med "second-strike" fjärrobotar med megatonladdningar? Alla av
skräckningsteoretiker tror att en framtida världsfred kan byggas på 
kärnvapenhot. Schelling motiverar detta med att även advokater, 
äkta män, hustrur och mödrar bygger världen på hot. Utan tvekan 
är det så och i en matris ser alla hot likadana ut. Green hävdar 
emellertid att dessa andra hot fungerar , inte därför att de liknar 
vätebombshot, utan just för att de inte gör det. 

I avskräckningsteo rin soelar anta?anden om "rationella beslut" 
stor roll. Om ba;a politik~r fattar ri'tta beslut (d v s är rationella) 
kan det totala kärnvapenkriget undvikas. Green anser emellertid att 
de som talar om "rationellt handlande" snarare har funnit en lämp
lig metod att rättfärdiga den politik de föredrar medan de ignorerar 
varje diskussion om viktiga politiska problem och möjligheten av 
att deras egen politik är självutplånande. Och i så fall, om våra 
an;:dyser om framtiden skiljer sig från deras, kan vi lika väl dra 
den slutsatsen att dc inte hu gjort annat än funnit en sofistikerad 
metod att ge en ny version av dåliga argument för en dålig politik. 

Green diskuterar sedan etiska aspekter på avskräckningsteorin, 
d v s am det kan vara "rationellt" att använda kärnvapen och vad 
som i s3. fall skulle vara det etiska innehållet i en sådan rationalitet? 
Under sju påståenden diskuteras dessa problem. Avskräckningsteo
rin antar att ingen handling är helt och hållet förbjuden , den be
handlar allt våld och all förströelse som kvalitativt omöjligt att 
skilja åt, den gör moraliska åtskillnader mellan vapen och mål svå
ra att rättfärdiga, den antar att ett djupt psykologiskt och fysiskt 
engageman?; till möjligheten att utlösa destruktivt våld mot ett främ
mande lands befolkning är moraliskt neutralt, den tenderar att un
derordna alla politiska överväganden under militära, den är kultur
bunden, d v s den delar de viktigaste amerikanska "fördomarna" i 
fråga om kallt krig och den har en gentemot befolkningen politiskt 
betingad inriktning. Green kommer här till slutsatsen att det är fel
akti<>t att påstå att kärnvapen har en " rationell" användning i vissa 
stt"a;egier, som t ex begränsad insats av kärnvapen, när det är lika 
troligt att varje användning av kärnvapen slutligen kommer att va
ra självutplånande. 

Det fundamentala felet med all teoretisering a v detta slag, vilken 
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till slut inte alls är övertygande, därför att den gör anspråk på att 
visa så mycket mer än den rimligen kan göra, ligger i försöket att 
på något sätt skilja de "analytiska" delarna av ett politiskt problem 
från de rent politiska och moraliska problemen. 

Green anser, att det är nödvändigt att hävda att detta inte är möj
ligt. Politiska förslag vilar på försäkringar i fråga om politiken, 
och sådana försäkringar består primärt av komplicerade och odel
bara politiska bedömningar. En bedömning är ett uttryck fö r tro 
baserad på individens utbildning och erfarenhet och är därigenom 
oundvikligen både moralisk, analytisk, teknisk, politisk, subjetiv och 
objektiv. 

Green vill framhålla faran av att använda s k expertkunskap 
som är extremt begränsad från praktisk synpunkt. Det är då möj ligt 
att dessa vetenskapsmän ställer en förvanskad version av sin veten
skap till förfogande för den som kan styra deras lojalitet. Möjligheten 
att påverka beslutsfattning på regeringsnivå genom tillgänglig på
verkansteknik är vad man i ett demokratiskt samhälle skulle vilja 
beteckna som olika gruppers metod att effektivt delta i den politiska 
processen. Den falska beteckningen av "experter" på en intellektuell 
elit, som själva verket blivit godkänd som politiskt acceptabel, 
utgör en fara för den demokratiska beslutsprocessen i dess helhet. 

Greens farhågor synes passa väl in på vissa företeelser i vår egen 
statsförvaltning, där politiskt acceptabel s k expertis förefaller 
att ha börjat utnyttjas i ökande utsträckning. 
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LEDAMOTEN 
H. W. HALLBERG 

Inledning 

Arsberättelse i skeppsbyggeri 

och maskinväsende 

Föreliggande årsberättelse utnyttjar stadgarnas föreskrift i § 29, 
att den må avhandla endast en del av vetenskapsgrenen. 

I årsberättelsen kommer att redovisas några allmänna skeppsbygg
nadstekniska synpunkter i anslutning till övergång till lätt flotta. 

Efter sista världskriget har världens flottor i många avseenden 
ändrat karaktär. Stormakternas tunga artillerifartyg har helt för
svunnit och av mycket stora enheter är det endast hangarfartyg, 
som blivit föremål för nybyggnad. Det viktigaste skälet till denna 
förändring torde vara förstörelsemedlens ökade effekt. Det går inte 
längre att effektivt skydda ett krigsfartyg genom bepansring el. dyl. 
Införandet av robotvapen i stället för tunga kanoner har dessutom 
gjort det möjligt att bygga lättare fartyg utan eftersättande av den 
offensiva effekten. 

Talet om lätta fartyg och lätt flotta är alltid relativt. För stor
makterna kan en lätt flotta omfatta mycket stora fartyg, som dock 
genom avsaknad av pansarskydd är lätt byggda. För vår egen del 
torde talet om lätt flotta huvudsakligen dikterats av den stegvisa 
övergången f rån pansarskepp, kryssare och jagare till större tor
pedbåtar. 

De synpunkter, som här kommer att framföras ifråga om skepps
byggnadstekniska problem kommer huvudsakligen att gälla de mest 
aktuella övervattensfartygen, torpedbåtar och minsvepare. Vid talet 
om vår övergång till lätt flotta kan ubåtarna helt förbigås, då dessa 
ej i samma avseende ändrat karaktär. 

Hela vår marina organisation är uppbyggd omkring en flotta av 
relativt stora fartyg, som alltjämt lever kvar vid sidan av det växan
de beståndet av mindre fartyg. Alltför radikala organisatoriska för
ändringar, som skulle vara avpassad för en helt lätt flotta kan därför 
ej genomföras annat än på lång sikt. Speciellt ifråga om försörjning 
och underhåll blir därför alla åtgärder tillsvidare mindre väl av
passade både tekniskt och ekonomiskt. 

Utan att närmare gå in på taktiska för- och nackdelar av flera 
lätta enheter som ersättning för enstaka större kan det rent tekniskt 
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Flermotordrift på % Tento 
med sexScania-Vabis motorer 
ger driftsäkerhet och spar personal 

Tack vare fjärrkontroll, 
minskat utrymmesbehov och rationell service 

Start, stopp, varvtalsreglering , in- och urkoppling Flermotoranläggningar finns sedan flera är t ill-
av de sex snabbgående scania-Vabis motorerna baka på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens fär-
samt övervakning - allt sköts från bryggan på jor , på bogserbåtar och mindre last- och passa-
M/S Tenta , Broströmskoncernens nya paragraf- gerarfartyg . Scania-Vabis motoravdelning star 
fartyg , som är specialbyggt vid Falkenbergs varv gärna t i Il tjänst med driftsdata, kostnadsberäk-
för transport av pall gods. ningar och projektering. 

Overvakningsinstrument larmar eller stoppar 
och kopplar automatiskt ur den aktuella motorn, 
om t.ex. smörjo ljetrycket sjunker under tillåtet 
värde. 

l fallet Tenta värderades särskilt: 
låg maskinhöjd för genomgående däck, 
ingen vakthavande maskinpersonal, 
landbaserad service och 
inga kostnader för stillaliggande. 

Installation av scania-Vabis snabbgående diesel
motorer blir också mer och mer vanlig på fartyg . 

SCANIA-VABIS 
Motorförsäljningsavdelningen, Södertälje, 
telefon 0755/341 40 Telex 1262 

konstateras att den samlade vapeneffekten kan spridas och fördelas 
samt att fienden tvingas angripa flera mål för att nedkämpa den 
totala offensivinsatsen. 

Långt innan svenska marinen tvingades övergå till en "lätt flotta", 
hade erfarenhet vunnits av sådana lätta offensiva enheter som små 
motortorpedbåtar, vilka dock endast under gynnsamma väderleks
förhållanden kunde uppträda till havs. Kravet på vapenbärande lät
ta enheter, som kunde följa övriga större fartyg under alla väder
leksbetingelse ledde till konstruktion av torpedbåtar av Plejadtyp, 
vilka efterföljdes av Spicaserien. En kanonbåt i samma storleksklass 
- ca 200 ton - har projekterats för serieanskaffning men har ej 
kommit till utförande. 

Samtliga under senare år anskaffade minsvepare har varit mindre 
fartyg med ett maximalt deplacement av ca 300 ton. 

Allteftersom de större fartygen utrangeras kommer övervattens
flottans till sin huvudsakliga del att bestå av fartyg under ca 300 
ton. Detta kommer troligen att stegvis förändra marinens organisa
tion och har redan satt sin prägel på konstruktiv inriktning, under
hållsproblem m. m., som jag i fortsättningen avser att redogöra för. 

Hydramekaniska problem. 
I hyramekaniskt avseende medför skapandet av små, lätta krigs

fartyg större konstruktiva svårigheter än motsvarande större enhe
ter. Detta förhåliande framstår nästan såsom självklart, då havsytan 
med sina vågor och oregelbundenheter är densamma för alla stor
lekar av fartyg. Den mindre farkosten blir i större omfattning en 
lekboll för vädrets makter. 

Konstruktionsproblemen skulle bli besvärliga redan inför uppgif
ten att bygga en farkost, som skulle kunna förflytta sig med hög 
hastighet under alla vanligen förekommande väderlekssituationer, 
men försvåras avsevärt om dessutom krav på stridseffekt skall kun
na upprätthållas. Alla vapen medför ej samma höga krav på vapen
plattform, men det är aldrig möjligt att för ett lätt stridsfartyg bara 
räkna med vapen som en last, vilken fartyget kan bära. Det måste 
finnas en harmonisk avvägning mellan fartyget och vapnen, och 
denna är svårare att åstadkomma för en lätt stridsenhet än för en 
tyngre farkost. 

Hydramekaniskt sett utgör de snabba yrattackfartygen ett svårare 
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tekniskt problem än de mera långsamt g~ende minsveparna 1 samma 
storleksklass. 

Vid framtagning av prototypen till torpedbåtar typ Plejad var 
den teoretiska kännedomen om sjöhävning och påverkan på fartyg 
i denna storleksklass ganska litet utforskad, och konstruktionen mås
te därför i stor utsträckning grunda sig på erfarenhetsmässiga be
dömningar. Aven om Plejadbåtarna är erkänt goda sjöbåtar, kan de 
dock ej utnyttjas vid höga farter under ~våra väderleksförhållanden. 

Det blev en angelägen uppgift att försöka konstruera Plejadtypens 
efterföljare att bli mera oberoende av sjöhävning och dåligt väder. 
Olika slag av skrovformer studerades och utprovades i modell. Till
fälle gavs att under verkliga förhållanden praktiskt utprova både 
engelska och tyska snabbgående fartyg i för svenska marinen läm
pade storleksklasser. Teoretiska beräkningar och praktiska erfaren
heter ledde fram till val av skrovform för torpedbåt typ Spica i 
nära anslutning till en tysk fartygstyp. Erfarenheten hittills av den
na fartygstyp har i stort bekräftat gjorda beräkningar och övervä
ganden och kunskapen om lätta, snabba fartygs uppförande i sjögång 
har berikats. 

Både ifråga om lätta fartygs sjövärdighet och beräkning av fart
motstånd under skilda väderleksförhållanden, manöverförhållan
den, manöverförmåga m. m. återstår dock ännu många problem att 
lösa. I samarbete med forskare vid SSP A och högskolorna kommer 
marinförvaltningen att bedriva omfattande utredningar med modell
försök och prov i full skala för att öka kännedomen om sjövärdig
het, fartygsmotstånd och manöverförmåga. 

Grundläggande för alla sådana undersökningar är studiet av havs
vågor. Den vetenskapliga forskningen på detta område har på se
naste tiden givit oss möjlighet att angripa en farkosts dynamik på 
ett sätt, som tidigare ej funnits och som kommer att ge oss den kun
skap om rörelseförloppen för en farkost, som är nödvändig att ha för 
konstruktion av alla slags fartyg men som är speciellt betydelsefu ll 
för lätta farkoster, försedda med vapensystem som innehåller mycket 
dyrbara och ömtåliga elektroniska eldlednings- och avfyrningsanord
ningar, känsliga för maximala accelerationer, vinkelhastigheter och 
vinkel rörelser. 

För att kunna begränsa kraven på den elektroniska materielens 
och annan utrustnings tålighet och därmed hålla kostnaden härför 
nere måste man kunna förutbestämma ett fartygs sannolika rörelser 
vid olika slag av sjögång i berörda farvatten. 
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Fig. 1. 
Vinterprov med svävare. 

Fig. 2. 
Sidokölsvävare. Havermarine HM 2. 
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Kunskap om rörelseförloppen är vidare nödvändig för noggranna 
hållfasthetsberäkningar syftande till lättast möjliga konstruktioner. 

Krav på lätta farkoster 50m vapenbärare med höga hastigheter 
kan leda fram till utnyttjandet av bärplanbåtar eller svävare. Båda 
dessa farkosttyper gör anspråk på att vara lugna, fasta vapenplatt
former, men det fordras också för att ge dem dessa egenskaper att 
man har en ingående kännedom om sjöhävningens natur. 

Marinförvaltningen studerar sjöbävning enligt flera metoder både 
i full skala och i modell. Rörelser i både regelbundna och oregel
bundna vågor studeras. 

Tunga stridsfartyg kan i viss utsträckning förflytta sig även i is
belagda farvatten med de lätta attackenheter, som är aktuella fö r 
en lätt flotta, kan endast undantagsvis tillåtas ta sig fram i mycket 
lätt is. Med konventionella lätta farkoster utgör isen för närvarande 
en effektiv spärr för alla operationer. Undersökningar pågår för att 
utröna, vilka åtgärder som kan vidtagas beträffande lätta fartyg 
för att minska skadeverkningar vid framförande i is och för att 
kunna avgöra under vilka isförhållanden sådant framförande kan 
ske. Mera härom återfinnes på sid 629. 

Svävare skulle i framtiden kunna utgöra lösningen på en flotta, 
som är avsevärt mindre beroende av isbeläggning (fig l), men så 
länge sådana farkoster i många andra avseenden ej är färdigut
vecklade och fortfarande betingar mycket höga kostnader, torde det 
ej vara möjligt att ersätta konventionella fartyg med sådana. D et 
arbetas inom stormakterna intensivt på att få fram svävare ej blott 
för merkantilt bruk utan även för militära behov. Härvid intres
serar man sig inte blott för rena svävare, som i sin helhet svävar 
över en vattenyta, utan även för den modifierade s. k. sidakölsvä
varen (fig 2), som i många avseenden kan göras billigare och effek
tivare. Kunde en sådan konstrueras att på samma sätt som en hyd
rokopter ta sig fram på is av olika beskaffenhet, vilket väl ej torde 
vara omöjligt, skulle en lätt stridsenhet för såväl sommar som vinter 
erhållas. 

Skrovhållfasthet och materialval. 

Flera faktorer har påverkat utvecklingen på området skrovhåll
fasthet för örlogsfartyg. Dels har övergången till allt mindre enheter 
medfört helt nya problemställningar och dels har metodiken för ut
forskning av förekommande belastningar, beräkning och kontroll av 
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utförda fartyg inte minst på grund av ~atamaskint:knikens. till
komst undergått en genomgnpande fö~ä1~dnng. ~n tre?Je t~en.d mom 
skrovkonstruktionens område, som pa s1stone gJort s1g pammd be
träffande handelsfartyg, är övergången till höghållfast stål. För ör
loo-sfartyo- som redan mycket tidigt även i Sverige i regel konstrue
rades av %era höo-värdio-a stålsorter, har detta därför icke varit lika 
al<.tuellt, man ka~ t. o. ~1. för lätta enheter skönja en å~er~ång till 
vanligt fartygsståL Detta senare orsakas av att dessa sma latta tar
tygs materialdimensioner börjar bli alltför klena ~?r den prak~1ska 
användningen och tillverkningen. A ven synes den sakerhetsmar~mal, 
som t. ex. sträckgränsförhöjningen vid mycket snabba belastnmgar 
utgör, icke förefinnas hos höghållfast stål. 

Datamaskinerna har numera giv it oss möjlighet att undersöka 
långskeppspåkänningar i en miljö, som kan tänkas vara snarlik sjö
hävnino-en i våra farvatten. Tyvärr saknas dock fortfarande ull
förlitli;a data över sjöns karakteristika inom .öste~~jö- och ?~.rd~jö
områdena. En utvärdering a v de yttre belastnmgsforloppen 1 ovn~t, 
som påverkar dimensioneringen av skrovet och som ofta. är av sta:ls
tisk natur, har blivit möjlig först med moderna ~askmella . ber~k
ningsmetoder. Aven skrovets dimensioneri~? J detalJ och. optur:~nng 
i vikts- och kostnadshänseende är nu moJhg och har 1 begra?sad 
omfattning prövats i marinförvaltningen. F. n. pågår en optime
ringsundersökning av bordläggningsdelar, bl.;· med me~.verkan 
av Det Norske Veritas. Den lätta flottans sma enheter kraver en 
övergång till sådana beräkningsmetoder. .. .. . 

De i allmänhet motordrivna enheterna medfor en andnng av 
vibrationsfrekvenser och amplituder, som framtvingat noggranna
re undersökningar av fartygssvängningar än tidigare, inte minst 
med hänsyn till bullernivån. 

Med den moderna svetsade konstruktionen för örlogsfartyg, be
stående av mycket tunnväggiga element, ti~ltar buck~ingsrisken i 
hög grad, vilket påverkat beräkningsmetodiken och 1bl.and lede~ 
till ett plastiskt betraktelsesätt i stället för de konventw~ella pa 
elastisk teori baserade. Som en direkt följd av fartygens mmskade 
storlek har man som tidigare nämnts tvingats till. att. ägna. mera 
uppmärksamhet åt påkänningar vid gång i is. Matena~dimenswn~r
nas klenhet i kombination med högre farter och kraftigare maskm
anläggningar gör den lätta flottan särskilt sårbar, när den uncle~ en 
stor del av året måste operera i isbelagda farvatten. Detta galler 
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Fig. 3. 
Minsvepare M 60-68. Midskeppssektion. 

såväl själva skrovet som de mycket ömtåliga och för hög verknings
grad konstruerade tunnbladiga propellrar ävensom övriga bihang, 
axelbärarehylsor m. m. 

För att klarlägga skrovens möjlighet att klara sig även i is h ar 
marinförvaltningen på relativt bred basis gjort teoretiska undersök 
ningar, som sedermera prövats genom praktiska prov med en ut
rangerad torpedbåt (Perseus) vid bogsering i is. Resultaten bekräf
tar i viss mån teorin, och ger oss en möjlighet att säkrare bedöm a 
fartygens användbarhet i olika issituationer. Fortsatta försök med 
Perseus är dock önskvärda. 

För att kompensera de lätta stålfartygens bristande robusthet vid 
användningen i is har även nya vägar prövats. Både icke konven
tionella fartygstyper och övergång till annat byggnadsmaterial för 
skroven har undersökts. Bland nya materialslag har användningen 
av träkonstruktioner varit vanligast, framförallt framtvingat ge
nom behovet av omagnetiska skrov för minsvepare. Redan tidigt 
förelåg gynnsamma erfarenheter från kompositbyggda, mindre min·
svepare. För serien av Arkötyp övergick man dock till rena trä-
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Fig. 4. 
Minsvepare typ M 70. Midskeppssektion. 

skrov, då kompositbyggen icke kunde göras tillräckligt omagne
tiska. För att nedbringa vikten och för att göra konstruktionen 
mindre utrymmeskrävande tillgreps i huvudsak konstruktioner av 
lamellimmad furu. För bordläggningen användes av hållfasthetsskäl 
diagonalbord i flera skikt. Erfarenheterna från de första fartygen 
i serien visade bl. a. att skrovet icke hade önskad vrid- och böj
styvhet. På senare fartyg i serien förstärktes övergången mellan 
back- och huvuddäck och däcken genom diagonalt byggnadssätt 
(fig 3). Konstruktionen blev därigenom mera komplicerad och i 
synnerhet försvåras reparations- och underhållsarbeten. Den med
förde även ökad risk för rötskador. För nästa serie övervägs där
för en annnan konstruktionsprincip (fig 4) med mindre antal skikt 
och enkel kantlimmad kravellbordläggning. Laboratorieprov för 
att närmare undersöka möjligheten att vattenfast limma tryckim
pregnerat trä har avslutats och fortsätts nu med fältförsök. 

A ven lättmetall har tidigare förekommit i däckshus och inred
ningsdetaljer för större övervattensfartyg. Erfarenheterna har dock 
icke alltid varit goda, och man har varit tvungen att begränsa an-
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Fig. 5. 
KanonbJten Gallup. 

vändningen av lättmetall på senast byggda jagare. I synnerhet be
redde hopfogning med stålkonstruktioner och korrosionen vissa 
svårigheter. I många länder bl. a. i USA har dock försöken icke 
uppgivits att t. o. m. bygga hela fartygsskrov av lättmetall. En ka
nonbåtsserie byggs f. n. i USA och även i Sverige har vi p rövat 
byggnadssättet för transportbåtar och minarbetsbåtar för kustar
tilleriet. F. n. finns en transportbåt såsom provbåt i lättmetallut
förande och en minarbetsbåt samt fem transportbåtar är beställ
da. En av fördelarna med lättmetallen, den låga specifika vikten, 
uppväges till en del av materialets mindre motståndskraft mot 
buckling. Aven om den moderna tillverkningstekniken numera är 
i stånd att ge lättmetallen nästan lika goda hållfasthetsvärden som 
stål, är elasticitetsmodulen icke påverkbar i lika hög grad. Detta gör 
att materialdimensionerna i regel måste överstiga de för en mot
svarande stålkonstruktion och viktsbesparingen reduceras till ca 
50 Ofo. Fig 5 visar den amerikanska kanonbåten Gallup på ca 240 
ton, som byggts helt i lättmetall. Fig. 6 visar midskeppssektionen. 

För gång i is föreligger ännu inga inhemska erfarenheter med 
lättmetallfarkoster av denna storleksordning. 
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Fig. 6. 
Kanonb!iten Gallup. Midskeppssektion. 

Plast i olika former är ett nytt och användbart materialslag, som 
har använts för mindre fartyg, såsom jollar, ekor, arbetsbåtar, mål
båtar och mindre n1otorbåtar. Mest har tillverkningen skett i glas
fiberarmerad plast med enkel eller dubbel bordläggning, i det senare 
fallet med expanderat plast i mellanrummet. Den största plastbåten 
f. n. i svenska marinen är KA transportbåt mindre med en längd ö a 
av 9,1 m, som byggdes i ett provxemeplar 1965. 

Sedan 1962 har möjligheten att bygga större fartyg speciellt min
svepare i plast undersökts. Arbetet har f. n. intensifierats. 

I norska marinen har däckshus av plast prövats med till synes 
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gott resultat på kanonbåtar. En prototyp för ett minsveparedäcks

hus är f. n. under konstruktion för marinförvaltningens räkning 
hos KkrV. 

Till icke kon ven tionella möjligheter a t t lösa problemet lättare 

enheter ökade krav på insats även under isförhållanden få r 

främst räknas den utveckling, som pågår av den flexridåförsedda 

svävfarkosten med dess utpräglade amfibiekaraktär. 

Vad gäller det rent byggnadstekniska förutsätter svävfarkosten 

med sin viktsbnslighet byggnadsmaterial och byggnadsmetoder 

mera hänförbara till flygplansteknik än till konventionellt fartygs

bygge. Så t . ex. är stålmaterial inte aktuella men väl armerade plas· 

ter och lättmetaller och då gärna i sandwichkonstruktioner. T ill 

farkosttypens karaktär hör att den i sitt militära utförande måste 

b li mera av "stridsmaskin" och en mera basberoende enhet än 
våra torpedbåtar. 

F ram d rivningsmaskinerier. 

I fråga om fartygens maskinanläggningar har övergången till en 

lätt flotta fått vittgående konsekvenser både av teknisk och orga

nisatorisk art. Ytligt sett skulle man kanske tro att de från större 

fartyg kända problemställningarna kring maskintekniken skulle 

gälla även för lättare fartyg, ehuru i mindre skala. Detta är dock 
ingalunda fallet. 

De absoluta effektbeloppen har minskat kraftigt. Som exempel 

kan nämnas att den installerade effekten på kryssarna är ca 90.000 

hk och på Hallandjagarna ca 60.000 hk, medan den på tb är 9-

12.000 hk och på mtb 4.500 hk. Andra fartygstyper i den lätta 

flottan har ännu lägre maskineffekter: minsveparna har endast 

2.000 hk och de projekterade kanonbåtarna beräknas få 3.600 hk . 

Detta har framförallt medfört att det "klassiska" ångmaskine

riet inte kan användas. Ångmaskineriet passar inte för smärre ef
fektbelopp. 

I ångmaskinernas ställe har framförallt kommit dieselmotorer 

och på senare tid gasturbiner. De tidigare ånganläggningarna var i 

fråga om s;n dimensionering mer eller mindre "skräddarsydda" 

för a tt passa för den aktuella fartygstypen. När det gäller motorer 

och gasturbiner måste man välja den lämpligaste maskinen bland 

ett sortiment av typer, som är tillgängliga på marknaden. 
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Detta val bestämmes i hög grad av kravet på låg vikt. De hydra

dynamiska aspekterna på övergången till lättare fartyg har t idigare 

berörts. Med minskande storlek fordras för bibehållen fart ökad 

specifik effekt, dvs det behövs flera hästkrafter per ton deplace

ment. För att inte maskinanläggningen skall ta i anspråk en orim

ligt stor del av totaldeplacementet, måste därför kraven på låg vikt 

och litet utrymme ställas allt hårdare ju mindre fartyget är. Som 

exempel kan nämnas att en maskinvikt av ca 15 kg/hk är fullt 

acceptabel för en kryssare eller en jagare, medan däremot en tor

pedbåt med betydligt högre fart måste ha motorer, som endast vä

ger ca 1,5-2 kg/hg. Vikten och därmed maskinkonstruktionen i sin 

helhet blir därför i det mindre fartyget betydligt hårdare pressad 

med allt vad detta för med sig. 

Detta gör att man ej utan vidare kan välja kommersiella motor

typer enbart med hänsyn till passande effektbelopp. I de dieselmo

tordrivna tb användes sålunda en extremt lätt motortyp, Daimler 

Benz MB 518, som på sin tid utvecklades först för Zeppelinare och 

sedermera för tyska marinens torpedbåtsvapen. Den ger 3.000 hk 

med en vikt av endast 5 ton. En motsvarande 3.000 hk marinmotor 

av kommersiell typ skulle väga ca 15-20 ton. 

När det gäller minsvepare tiDkommer kravet på lägsta möjliga 

magnetiska vikt. I många utländska mariner har man låtit utveckla 

speciella motorer för detta ändamål, varvid man gjort de eljest 

magnetiska delarna av omagnetiskt material, t. ex. austenitiskt stål 

eller brons. En sådan motor blir emellertid mycket dyrbar och dess

utom besvärlig att underhålla på grund av sina speciella reservde

lar. Vi har istä1let föredragit att välja en standardmotor, som dels 

i sig själv är ganska lätt, dels redan i standardutförande har cylin

derblock av lättmetall, nämligen Daimler Benz MB 820 på 1.000 hk. 

När det gäller högre effekter har vi blivit tvingade att impor

tera utländska motorer. I flera andra små mariner har man i mot

svarande läge nöjt sig med att kunna göra tillsynerna ombord i det 

egna landet, medan däremot motorerna återsänts till den utländska 

tillverkaren vid behov av översyn. Ett sådant system rimmar dock 

inte med vår neutralitetspolitik och alliansfrihet. Därför har vi för 

importerad materiel måst organisera verkstadsservice inom landet, 

göra stora investeringar i specialverktyg, provningsanordningar och 

reservdelsförråd. I många fall har översynsverksamheten dock varit 

av så ringa omfattning, att systemet ur rent ekonomisk synpunkt 
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blivit mer kostsamt än att sända maskinerna till tillverkaren, men 
det har ändå bedömts nödvändigt för att tillförsäkra oss ett visst 
oberoende i ett avspärrningsläge. Trots detta måste oberoendet bli 
tidsbegränsat, eftersom man t. ex. inte kan lägga upp hur stora 
reservdelsförråd som helst. Tvärtom har de senaste årens penning
knapphet ofta måste gå ut över reservdelsanskaffningarna. Emel
lertid har detta argument mot maskinerier av utländsk tillverk
ning numera blivit allt mindre aktuellt på grund av att vår m a
skinindustri i sin helhet genomgått en omställning till ett mer glo
balt produktionssystem. I en svensk motor ingår sålunda t. ex. un
dantagslöst importerade vitala delar, såsom kolvar, lager, insprut
ningsutrustning m. m., som det av ekonomiska skäl nu ej längre 
lönar sig att tillverka i Sverige med våra höga arbetslöner. 

Man måste konstatera att den moderna lätta flottans maskinan
läggningar i mycket högre grad än den gamla "tunga" flottans ång
maskinerier är uppbyggt av importerade maskinkomponenter. Be 
roendet av utländska leverantörer och känsligheten för störningar 
genom avspärrning har sålunda ökat. 

I de senaste torpedbåtarna har vi användt gasturbiner för båd(; 
framdrivning och hjälpkraft. De förstnämnda är av det brittiska 
fabrikatet Bristol med typnamnet Proteus och ger vardera 4.250 hk. 
Hjälpkraftturbinerna är av fabrikat Rover på ca 120 hk. Genom 
gasturbindriften har vi framförallt vunnit i utrymme ombord. Ma
skineriet har kunnat förläggas längst akterut, medan midskepps 
och förskeppsutrymmet kunnat disponeras, dels för inredning, dels 
för strids- och eldledningsutrustning, som kräver ett betydligt stör
re utrymme än på de tidigare torpedbåtarna. 

Själva maskineriet är också betydligt lättare än ett motsvarande 
dieselmotormaskineri. Denna viktvinst uppväges dock till största 
delen av det ökade bränsleförråd som erfordras. Detta beror på att 
gasturbinens bränsleförbrukning är mycket högre än dieselmo
torns. Speciellt gäller detta vid lägre belastning (fig 7). De nya 
gasturbindrivna båtarna fordrar därför en delvis ny taktik vid sitt 
utnyttjande och blir mer beroende av ett väl fungerande system 
för bränslekomplettering. 

I den händelse svävfarkoster blir aktuella i en framtid kom
mer gasturbiner att bli den naturliga kratfkällan för dessa, inte ba
ra med hänsyn till kravet på låg vikt utan även därför att m an 
vill ha en maskin som är oberoende av kylvatten. 
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Fig. 7. 
Viktsjämfö relse (inkl. bränsle) mellan dieselmotormaskineri och gasturbinmaskineri 

vid olika belastning och olika aktionsradie. 

Gasturbinernas införande i marinen har emellertid ej varit utan pro
blem. Gasturbinen är i motsats till dieselmotorn känslig för före
komst av saltvatten i inloppsluften. saltvattnet åstadkommer dels 
effektnedsättande avsättningar på kompressorns ledskenor och skov
lar, dels viss risk för korrosion på turbinen. I någon mån kan risken 
minskas genom att turbinen regelbundet tvättas genom insprut
ning av färskvatten i luftintaget. Dessutom fordras emellertid ock
så tämligen skrymmande och tunga anordningar i luftintagen för 
att filtrera luften och separera ut medföljande vatten. 

Utrustning och inredning. 
Vad som efter VK 2 framförallt kommit att prägla utformningen 

av våra fartyg har varit en strävan att dels förbättra dessas flyt
barhet, dels eliminera användandet av brännbart material i utrust
ning och inredning samt till sist att förbättra de använda konstruk
tionernas chocksäkerhet. 
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Förbättring av chocksäkerheten har huvudsakligen endast haft en 
fördyrande inverkan på konstruktionerna, medan en förbättring 
av flytbarheten och minskad användning av brännbart material i 
hög grad även påverkat fartygens beboelighet och bostadsinred
ningars utformning ur trivselsynpunkt. 

Förbättringen av flytbarheten har inneburit att sidaventiler i far
tygssidorna har borttagits, genomgångar i VT skott undvikits, luc
kor i däck försetts med höga recesser, dörrar i skott erhållit höga 
trösklar osv, allt bidragande till att göra livet ombord obekvämare. 

Vid övergången till en lättare flotta måste man göra klart för 
sig att den lilla fartygsenheten i sig själv är väsentligt mycket sår 
barare än det stora fartyget och att man därför inte bör tillämpa 
kryssarens skyddskrav på en 200-tons torpedbåt eller kanonbåt. 

Genom att i det lilla fartyget fylla alla tillgängliga tomma ut
rymmen i hålskepp med cellfyllnad kan man förbättra flytbarheten 
i sådan grad att kraven på vattentäthet i skott ovanför den nor
mala flytvattenlinjen väsentligt kan minskas, varigenom framkom
ligheten för rör, kablar och ventilationstrummor förbättras och 
kommunikationen mellan olika VT avdelningar förenklas. 

De fartyg, som byggdes efter VK 2, fick en - jämfört med ti
digare fartyg - radikalt ändrad inredning. Strävan var att inget 
brännbart material fick användas i inredningarna. Möblerna till
verkades huvudsakligen av lättmetall, däcksbeläggningen i inred
ningarna inskränktes till målning med Antislint-färg och freds
mässig inläggning av textilmattor, garnering och isolering utfördes 
i första hand med lättmetallplåt och lättmetailfolie, senare med 
sprutad asbest, medan målningen inombords utfördes med brand
hämmande s. k. Antiflamm-färger. Denna stränga, asketiska linje 
medförde att inredningarna blev opersonliga, otrivsamma och myc
ket svåra att hålla rena, samtidigt som kostnaderna på grund av 
materialvalet blev relativt höga. 

Vid övergången till en lätt flotta har kraven på lätt inredning 
än mer accentuerats. Möblerna tillverkas fortfarande i lättmetall, 
men för att göra dessa mera trivsamma har vissa synliga ytor be
lagts med plastlaminat med olika träimitationer. Isoleringen utgö
res av en mycket lätt sprutasbest, som täcks av en klistrad glas
fiberväv. Däcken i inredningar och centraler utgörs av tunn neo
prenmatta, som är lätt att rengöra, elektriskt isolerande och som 
även fungerar som viss stomisolering. Målningen i inredningar ut-
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föres med tvättbar latex-färg och i kök, tvättrum och gångar med 
blank, slagtålig epoxy-färg. Väderdäck målas med epoxy-färg med 
kiselsand i. 

För att förbilliga möbeltillverkningen håller marinförvaltningen 
på att utarbeta ett modulsystem, som innebär att man efter behov 
kan variera inredningen med standardiserade moduler. Vid tillverk
ning av stora serier borde detta innebära att priserna kan pressas, 
även om materialvalet är relativt dyrbart . 

Vid små serier kan man alternativt tänka sig att i viss utsträck
ning välja lämpliga standardbostadsmöbler, som sedan underhåll s 
enligt "köp, slit och släng" -metoden. En viss förbistring av mö
belbeståndet kommer sannolikt att bli resultatet, men kostnaderna 
bör på detta sätt kunna hållas inom rimliga gränser. 

Som nyss nämnts har beaktandet av flytbarheten, brandsäkerhe
ten och chocksäkerheten i huvudsak haft ekonomiska konsekven
ser - fartygen har blivit dyrare. Inverkan på vikt och utrymme 
har varit begränsad. Vad som emellertid dessutom haft en avgö
rande inverkan på utrymmesbehovet och vikten är följande fak
torer: 

Okade krav på bostadsstandard, köksturustning och hygien 
Större behov av utrymme för expeditionsarbete 
Nya bestämmelser betr. förorening av vattenområden 

Vid större fartyg med stor vapenvikt och tungt maskineri blir 
skrovvolymen så stor, att utrymmesbehoven blir relativt lätta att 
tillfredsställa. Vid övergång till lätta fartyg med viktmässigt pres
sad utrustning och lätt maskineri blir skrovvolymen mycket liten, 
varför problemen att kunna få utrymme för utrustning och inred
ningar blir särskilt besvärliga. 

Rent allmänt har det svenska folkets levnadsstandard höjts av
sevärt under de senaste decennierna. Detta förhållande har natur
ligtvis även medfört krav på ökad komfort och bättre levnadsför
hållanden ombord i våra örlogsfartyg, krav, vars uppfyllande har 
en direkt inverkan på rekryteringen. Tyvärr har kraven på bo
stadskomfort ökat under samma tidsperiod, som våra attackfartyg 
krympt från kryssare till torpedbåtar. Volymmässigt är det ett myc
ket besvärligt problem att i våra lätta attackfartyg få rum med 
våra expanderande bostadsinredningar. Okande bostadsvolymer 
medför även ökad vikt, vilket förhållande framgår av (fig 8), där 
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Fig. 8. 
Vikt av "utrustning, och inredning för besättning och fartygstjänst" 

' standarddepl. för olika fartygstyper. 

0/o av 

vikten av "utrustning och inredning för besättning och fartygs
tjänst" är angiven i 0/o av standarddeplacementet för vissa fartyg. 

I takt med förbättringen av bostadsstandarden har krav på hy
gieniska förbättringar framförts. Tidigare kunde man i duschar en
dast få saltvatten, medan man i handfaten kunde erhålla kallt färsk
vatten eller kallt och varmt saltvatten. Numera får saltvatten an
vändas endast för spolning av toaletter, medan för alla andra än
damål enbart färskvatten (kallt eller varmt) skall användas. Detta 
har medfört en väsentligt högre färskvattenförbrukning per capita 
än som tidigare kunnat tillåtas. De moderna, lätta fartygen helas-
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tas därför med ett relativt sett mycket större färskvattenförråd än 
våra äldre fartyg. 

Den skisserade utvecklingen nödvändiggör att alla möjligheter 
till minskning av besättningens antal tillvaratas genom rationalise
ringar och integrering av olika funktioner. 

För de ur vikts- och utrymmessynpunkt hårt pressade yrattack
fartygen innebär det stora komfortkravet en mycket kraftig be
lastning. Man kan måhända ifrågasätta, om man inte för dessa 
fartyg borde överväga samma ide som för ubåtarna, nämligen en 
spartansk inredning ombord, fredsmässigt kompletterad med be
kväma förläggningar i bas eller i depåfartyg. Härvid skulle man 
även finna en förnuftig lösning på två andra problem, nämligen 
utrymmen för expeditionstjänsten och förläggning av förbands
staberna. 

Genom att förse köken med moderna, arbetsbesparande utrust
ningar som stekbord, hushållsassistenter, potatisskalningsmaskiner, 
diskmaskiner m. m. och genom att ordna matutlämning och disk
inlämning enligt den s. k. "cafeteria-principen" har antalet man 
inom förplägnadstjänsten kunnat nedbringas. Rationaliseringsvins
ten har gjorts genom uppoffring i vikt och kostnad för köksutrust
nmgen. 

Underhålls frågor 

Det är allmänt känt och även lättförklarligt att underhållskost
naderna för små fartyg blir större i förhållande till t ex depla
cementet (fig 9). 

Vad som är mera remarkabelt är att kostnaderna även ökar i 
förhållande till anskaffningspriset när fartygsstorleken sjunker 
(fig 10). 

Denna tendens påverkar alltså förhållandet mellan underhålls
kostnader och anskaffningskostnader ogynnsamt så att en större 
del av tillgängliga resurser i den lätta flottan måste avses för un
derhåll. Man kan fråga sig vad detta kan bero på, om det är en na
turlag eller om det beror på vår ovana att handskas med den typen 
av materiel d v s om det är någonting som vi skulle kunna göra 
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Fig. 9. 

något åt genom organisatoriska eller andra ändringar. Svaret måste 
bli både och. 

Om man först ser på om det finns några ofrånkomliga natur
lagar som styr detta förhållande finner man att det finns en hel 
del faktorer som gör de små fartygen dyrare både i anskaffning 
och underhåll. De viktigaste av dessa faktorer är: 

l. Okat behov av maskineffekt i förhållande till deplacementet 
på grund av att effektbehovet för samma farter ökar med en lägre 
potens än ett (1) vid stigande deplacement, man brukar räkna med 
2/3. 

2. Många hjälpmedel och utrustningsdetaljer t ex manöverorgan, 
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Fig. 10. 
Årliga underhållskostnader för rustade stridsfartyg i 0/o av anskaffningskostnaden 

som fun ktion av anskaffningskostnaden. 

navigeringsutrustningar och ekonomifaciliteter fordras i samma an
tal och kvalitet relativt oberoende av fartygets storlek. 

3. Bland annat viktskravet leder ofta till mer avancerade kon
struktioner, d v s konstruktioner med högre påkänningar och lägre 
säkerhetsmarginaler, och som därigenom kräver noggrannare till
syn och övervakning. 

De här uppräknade faktorerna påverkar som tidigare sagrs an
skaffningspriset, men det synes sannolikt att inverkan på under
hållskostnaderna är ännu större. 

En faktor som inverkar ogynnsamt på underhållskostnaderna 
är den mycket kompakta installationen av apparater i ett litet far-
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tyg d v s ~tkomligheten för underhållsåtgärder är mycket dålig. 
Ofta är kostnaden för själva reparationsåtgärden obetydlig eller 
t o m försumbar jämfört med rivnings- och återställningsarbeten 
för att komma åt de defekta detaljerna. 

Värdet av besättningens medverkan i underhållsarbetet har oft a 
diskuterats . Ofrånkomligt är att belastningen på underhållsansla
get minskar ju större insatsen från besättningen är. I den lätta 
flottan måste besättningarnas insatser i underhållet minska. Aven 
om man bortser från huruvida mera eller mindre tid numera off
ras på materielvård ombord, vilket är en omstridd fråga, finns det 
två andra faktorer som gör att den egna fartygsbesättningens in
satser inom detta område måste begränsas. För det första kan det 
lilla fartyget inte medföra vare sig verkstadsresurser eller reserv
materiel i samma utsträckning som det stora. För det andra strävar 
man efter att minska besättningens storlek till minsta möjliga ge
nom en ökad automatisering och fjärrmanövrering. De besparing
ar som kan göras genom minskat utrymmesbehov för bostäder ocJ1 
ekonomi är ju av mycket stort värde. 

Man finner alltså att ett flertal faktorer med naturnödvändig
het ger ökade underhållskostnader för lättare fartyg. Man måste 
därför beakta alla möjligheter att förbilliga underhållet. En del 
har redan gjorts men det torde finnas åtskilligt mera att vinna. 
Bilden har icke enbart negativa sidor. Genom att lättare far tyg 1 

ökad utsträckning kan byggas i längre serier med därav föl jande 
längre gående standardisering måste vissa vinster kunna göras 
Underhållet kan alltså i större utsträckning standardiseras och 1 

förväg programmeras. Det skeppstekniska område som därvid 
kommit längst torde vara motor- och gasturbinsidan. Redan på ett 
tidigt stadium insåg man där nödvändigheten av specialverkstäder 
med specialutrustning och en ökad användning av utbytesenheter. 
På den vägen finns ännu mycket att göra både inom maskinområ 
det och inom andra skeppstekniska områden. 

Ar vår regionala underhållsorganisation anpassad för den lätta 
flottan? En anpassning har utan tvekan måst göras och också gjorts 
både på verkstadssidan och inom den regionala förvaltningsor
ganisationen. Svårigheten har hittills varit och kommer ännu någ-
ra år att vara den blandade sammansättningen av flottans fartyg 
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med fortfarande relativt stora jagare och fregatter med ~ngmaski
neri kvar i organisationen. Denna struktur av flottan ställer myc
k~t stora krav på allsidigheten hos både verkstäder och förvalt
nmgsorganisation. 

När, eller rättar sagt om den lätta flottan blir mera enhetlig 
måste detta kunna leda till rationaliseringar av underhållsanstal
terna. Våra verkstäder har utvecklats ur de tidigare örlogsvarven, 
uppbyggda för en flotta med en annan struktur. Det är väl rimligt, 
att anta att det finns en eftersläpning i moderniseringsprocessen. 
Man måste emellertid därvid beakta, att förslag om lönsamma in
vesteringar länge har stoppats av statsmakterna med hänvisning till 
pågående utredningar om organisationen. 

Ovan relaterade förhållanden betr besättningens möjligheter till 
medverkan i underhållsarbetet har medfört behov av verkstadsfar
tyg, specialutrustade för en viss fartygstyp. En hel del försök och 
provverksamhet har gjorts inom detta område med mycket goda 
resultat. Den operativa tillgängligheten uppges för torpedbåtar ha 
ökats betydligt när verkstadsfartyg finns till hands. Man torde 
kunna förutse en utveckling mot en ökad användning av verk
stadsfartyg där dessa ingår som en naturlig enhet i fartygsför
bandet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vissa ofrånkomliga för
hållanden gör underhållet av den lätta flottan dyrare, att vissa åt
gärder redan vidtagits för att bemästra denna svårighet men att 
ytterligare åtgärder kan vidtagas både betr materielen, underhållsför
beredelser och organisation av förvaltningar och verkstäder. 
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B. RASIN Ubåtar 

Det totala ubåtsbeståndet uppgår idag till ca 850 en
heter fördelade på 31 nationer. Som jämförelse kan 
nämnas att motsvarande siffror år 1939 var ca 700 
enheter fördelade på 26 nationer. En annan jämförel
sesiffra: under tiden 1939-1945 byggdes i Tyskland 
1174 ubdtar och under samma tid sänktes 785 av 
dessa. 
Det välkända förhdllandet att ubåten intar en alltmer 
dominerande plats i sjömakternas örlogsflottor be
lyses klart i de flesta marinkalendrar. T abelierna i 
denna artikel, vilka sammanställts av kommendör
kapten Bengt Rasin, milostab Väst , är hämtade ur 
öppna källor. Aven om vissa sifferupp:~ifter kanske 
icke helt överensstämmer med de verkliga förhållan
dena, så avspeglar de dock läget i stort inom världens 
ubåts flottor. T abelierna har gett anledning till några 
reflexioner och kommentarer, som ledamoten Rasin 
här redovisar. 

Ubåtsflottans rangordning (tabell 1) 
Denna rubrik avser en k v a n t i t a t i v jämförelse, den verk

liga rangordningen kan säkerligen först anges, då resp styrkor prö
vats under krig. 

De båda supermakterna Sovjet och USA ligger i särklass och de
ras ubåtar utgör sammanlagt 70 °/o (45 °/o resp 25 °/o) av det totala 
ubåtsbeståndet. Och i denna toppgn.1pp är Sovjet i sin tur nästan 
tvåfaldigt överlägsen nummer två, USA, om man endast ser till 
antalet. 

Sovjets ubåtsflotta har under 1960-talet legat på en ganska kon
stant nivå, ca 400 st. Den här redovisade siffran, 380, kan vara 
intressant att jämföra med t ex den ubåtsf!otta, som existerade i 
Tyskland vid VK 2 början - Tyskland hade då 57 operations-
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Bild 1. 
På väg upp. 

klara ubåtar. Aven år 1939 var Sovjet den antalsmässigt ledande 
ubåtsnationen, 155 ubåtar. Därnäst följde USA och Italien med 
vardera 90 enheter. 

Tabell 1. Antalsmässig jämförelse (maj 1967). 

Ord-
AntaP) Anm. t e. 

nings- Nation 
Konv li\tomdt 

Summa "im porte- Antal 

följd rad typ" 19392) 

m.m. 

1 Sovjet 340 40 380 155 
2 USA 137 70 207 90 
3 Storbritannien 42 3 45 58 
4 Kina 30 - 30 W, G, S, -
5 Sverige 23 - 23 15 
6 Frankrike 21 (2) 21 77 
7 Rumänien 14 - 14 Sjtja, Q, MV l 
8 Västtyskland 14 - 14 57 
9 Indonesien 12 - 12 w -

10 Polen 11 - 11 W,MV 3 
11 Norge 10 - lO 9 
12 Turkiet 10 - 10 Bala o 6 
13 För. Arabrepl 9 - 9 w -
14 Spanien 8 - 8 1 Balao 13 
15 Japan 7 - 7 61 
16 Italien 6 - 6 90 
17 N ederländerna 6 - 6 2 Balao 21 
18 Brasilien 4 - 4 Balao, Gato 4 
19 Danmark 4 - l 4 11 
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Ord-
An tall) Anm. t.e. 

nings- Nation 
K IAtom-

Summa "im porte- Antal 

följd onv dr 
rad typ" 19392) 

m.m. 

20 Israel 4 - 4 T, s -
21 Peru 4 - 4 Ma eker el 4 

22 Jugoslavien 4 - 4 1 It 4 
23 Bulgarien 3 - 3 W,MV -
24 Kanada 3 - 3 Balao, 

O ber on -
25 Grekland 3 - 3 Balao, Gate 6 
26 Portugal 3 - 3 Daphne, S 3 
27 Argentina 2 - 2 Balao 3 

28 Chile 2 - 2 Bala o 9 
29 Venezuela 2 - 2 Bala o -
30 Australien 1 - 1 Oberon -
31 Pakistan 1 - 1 Tench -

Totalt i l 736 l 113 l 849 l l 702 

Anm. 1 Flera länder har ubåtar under byggnad. Antalssiffrorna torde förändras 

endast i rin ga mån, då de äldre enheterna utgår allteftersom nya tillförs. 

Anm. 2. Aven Estland, Finland , Lettland och Thailand hade ub 1939. 

Till nästa grupp i rangordningen kan hänföras länder, som har 
20-50 ubåtar, nämligen Storbritannien, Kina, Sverige och Frank
rike. Kinas ubåtsflotta består av sovjetiska typer, medan de tre öv
riga länderna har egna konstruktioner. 

Därefter kommer en grupp med 10-20 ubåtar, omfattande sex 
länder - Rumänien, Västtyskland, Indonesien, Polen, Norge, Tur
kiet. A v dessa sex är det emellertid endast Västtyskland och N or ge 
som har egna typer, de övriga fyra utnyttjar sovjetiska eller ameri
kanska typer. 

Den sista gruppen i tabellen omfattar 19 nationer, som vardera 
har mindre än 10 ubåtar och av vilka länder de flesta har "impor
terade" ubåtar (sovjetiska, amerikanska och franska) . 

A v särskilt intresse är den svenska ubåtsflottan, som antalsmäs
sigt intar en framträdande plats. Den bör närmast jämföras m ed 
övriga skandinaviska och östersjöländer bland vilka endast Sovjets 
Ostersjödel, ca 70 enheter, är större. 
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Denna antalsmässiga jämförelse är kanske mest av kuriositets
intresse. Det hade varit riktigare att jämföra en nations ubåtsflotta 
med en presumtiv motståndares ubjaktsresurser och vice versa -
men det är en annan historia! 

Det är också intressant att konstatera att av de europeiska sjö
makterna är det endast fyra länders örlogsflottor, som saknar 
ubåtar: 
Finland, som enligt avtalet icke får ha ubåtar; 
Osttyskland, i vars flotta ännu inga ubåtar ingå; 
Belgien, vars flotta består av minsvepare och några fregatter; 
Albanien, som tidigare haft fyra sovjetiska W-ubåtar. 

Ubåtstyper (tabell 2) 

I tabellen har de amerikanska beteckningarna för olika ubåts
typer använts. Som översättning på "nuclear powered submarine" 
används fortsättningsvis det avkortade uttrycket atomubåt - rät
teligen skulle det heta atomkraftdriven ubåt. 

A v tabellen framgår bl a att den övervägande delen av det totala 
ubåtsbeståndet är samlat i attackubåtsklassen, nämligen inte mind
re än ca 650 av 850 ubåtar tillhör denna klass. 

Vidare finner man att det totala antalet atomubåtar är 110 och i 
tilltagande. "Atomubåtsklubben" består nu av fyra nationer; Sov
jet, USA, Storbritannien och Frankrike av vilka de två senare är 
relativt nya medlemmar. I v issa sammanhang har även nämnts ett 
nederländskt atomubåtsprojekt, men i dagsläget bör man endast 
räkna de fyra först nämnda nationerna som innehavare av atom
ubåtar. 

I tabellen har redovisats två atomubåtstyper, nämligen 
a) atom-robot-ubåtar och 
b) atom-attack-ubåtar. 

A v robotstyckade ubåtar redovisas tre skilda typer, nämligen 
1) atomubåtar med fjärrobotar 
2) konventionella ubåtar med fjärrobotar 
3) konventionella ubåtar med sjörobotar 

Respektive typer kommer att ytterligare beröras nedan. Ur den
na översiktstablå kan man vidare utläsa, att "dvärgubåtsklubben" 
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!J' 
V1 
o 

0'
Vl ...... 

Nation 

1 l 
Sovjet 
USA 
Storbritannien 

Kina 
Sverige 
Frankrike 
Rumänien 
Västtyskland 
Indonesien 
Polen 
Norge 
Turkiet 
För. Arabrepl 

Spanien 

Japan 
Italien 

N ederländerna 

Brasilien 
Danmark 
I srael 
Puu 

1 l 

Jugoslavien 
Bulgarien 
Kanada 

Grekland 

Portugal 

Argentina 
Chile 
Venezuela 

Australien 
Pakistan 

Summa l 

Nuclear 
P owered Nuclear 

Fleet P owered 
Ballistic Attack 
Missile Submarine 

Submarine 

2 l 3 l 
lO 27 

41 30 

(4) 2( + 3) 

- -

- -

(l) (l) 
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -

2 l 3 l 

- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
51 l 59 l 

Tabell 2. Översiktstablå 

Attack Attack l Ballistic 
Submarine Submarine Missile 
> 1000 ton < 1000 ton Submarine 

4 l 5 l 6 

255 40 40 
110 - -
43 - -
21 7 2 

- 23 -
6 15 l 

- 14 -
- 11 -
12 - -

5 6 -
- lO -
lO - -
8 l -
4 - -
3 4 -
5 2 -

6 - -
4 - -

- 4 -
2 2 -

- 4 -

4 l 5 l 6 

- 4 -
2 1 -
3 - -

3 - -

- 3 -
2 - -
2 - -
2 - -

1 - -

l - -
504 l 157 l 43 l 

An m 
Missile Midget Övriga "im porte-

Submarine Submarine rad typ" 

l 7 l 8 l 9 l 10 

14 - -

- l 25 

- - -
- - - G,W,MV 

- l -
- - 1 

- - - Sjtsja, Q 
- 2 1 
- - - w 
- - - W, MV 

- - -

- - - Balao 

- - - W, MV 

- 4 - 2 Balao 

- - -
- - - 3 Balao 

2 Gata 

- - - 2 Balao 

- - - Balao, Gata 

- - -

- - - T, S 

-- - - Mackerel 

l 7 l 8 l 9 l 10 

- - - 1 It 

- - - W,MV 

- - - 2 Oberon 
1 Balao 

- - - l Balao 
2 Gata 

- - - s 
- - - Balao 

- - - Bala o 

- - - Balao 

- - - Oberon 

- - - Ten ch 

14 l 8 l 27 l 



till sitt medlemsantal är lika exklusiv som "atomub~tsklubben", 
nämligen endast de fyra länderna USA, Sverige, Västtyskland och 
Spanien har dvärgubåtar i sina örlogsflottor. 

Rubriken "Ovriga" inrymmer ett flertal typer, huvudsakligen 
ombyggda konventionella ub~tar, experimentub~tar, m~lub~tar 
m m. De kommer icke vidare att behandlas i denna redogörelse. I 
översiktstablån har ingen särskild kolumn avsetts för jaktub~tar 
(Hunter Killers) utan dessa ub~tar har inräknats i attackub~tarna, 
vilka ofta förena de b~da egenskaperna att kunnna utföra attack 
mot övervattensfartyg och attack mot ubåtar. 

Det är intressant att konstatera att ub~tar är en "exportvara". 
Sovjetiska, amerikanska, brittiska och franska ub~tar är sålunda 
spridda till ett flertal nationer. En granskning visar följande för
delning av "exporterade" ub~tar, 
från Sovjet till Kina 

Rumänien 
Indonesien 
Polen 
För. Arabrepubliken 
Bulgarien 

fr~n USA till Turkiet 
Spanien 
N ederländerna 
Brasilien 
Peru 
Kanada 
Grekland 
Argentina 
Chile 
Venezuela 
Pakistan 

från Storbritannien till Israel 
Kanada 
Portugal 
Australien 

fr~n Frankrike till Spanien 
Portugal 
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Bild 2. 
Franska ubc'iten "Le Redoutable" efter sjösättningen vid örlogsvarvet i Cherbourg. 

A ven Sverige skulle rätteligen redovisas som importör av u b~ tar, 
dvärgub~ten Spiggen inköptes fr~n Storbritannien i slutet av 1950-
talet. 

Nybyggnader (tabell 3) 

Aven ur denna tabell kan en del intressanta förhållanden utläsas. 
T ex att USA, Storbritannien och Frankrike f n har kraftsamlat 
p~ atomubåtar och icke längre bygger n~gra konventionella ub~tar. 

Bland atomub~tar under byggnad kan man urskilja tre grupper 

atomub~tar, fjärrobot Sovjet, Storbritannien, Frankrike 
atomub~tar, attack Sovjet, USA, Storbritannien 
atomub~tar, ubjakt Sovjet, Frankrike. 

Gränsdragning mellan attackub~tar och jaktub~tar kan vara svår, 
men ovan nämnda tendenser finns. Man konstaterar vidare att 
USA synes ha byggt färdigt sin flotta av Polarisub~tar. 

Bland konventionella ub~tar under byggnad är det endast Sovjet 
som har en ub~tstyp med sjörobotar, i övrigt är det attack- och 
jaktub~tar som helt dominerar. Av särskilt intresse är den väst
tyska U 25, den japanska Ooshio och den italienska Toti, samt 
naturligtvis den svenska Sjöormen, vilka alla är nya konstruktio
ner av konventionella ub~tar. 

Sammanlagt är ca 130 ub~tar under byggnad f n, varav ungefär 
hälften torde vara atomubåtar. Antalet atomubåtar som nu byggs 
i Sovjet kan inte utläsas ur marinkalendrarna, varför endast ett 
ungefärligt bedömande kan göras. 
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Tabell 3. Nybyggnader 

Nation l Antal l Typ 

Sovjet 30 Nucl. Pow. Ball. M. 

Subm. 
Nucl. Pow. H. K. 
Subm. 
Larr;e Nucl. Pow Crusie 
Missile Subm. 
Large Diesel Att. Subm. 
Large Diesel Cruise 
Missile Subm. 

USA 33 Nuclear Powered 
Att Subm. 

Storbritannien 4 Nuclear Powered 
Ball Miss Subm. 

2 Nuclear Powered 
Attack Subm. 

Sverige 5 Attack Subm. 

Frankrike 1 Nucl. Pow. H . K. 

3 Nucl. Pow. Fleet 
Ball Miss Subm. 

Västtyskland 6 Hunter Killer 

16 Coastal type 

Norge 5 Coastal type 

Spanien 2 Attack Subm. 

Japan 4 Attack Subm. 

Italien 4 Hunter Killer 

Nederländerna 1 Nucl. Pow. Subm. 

2 Attack Subm. 

Danmark 2 Coastal type 

Kanada 1 Attack Subm. 

Portugal 4 Attack Subm. 

Australien 3 Attack Subm. 
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l 
An m/Klass 

H.K. = Hunter 
Ki ller 

Threshcr 

Resolution 

Valian t 

Sjöormen 

Rubis 
Redoutable 

u 25 

U4 

Kobben (U 4) 

Daphne 

Ooshio 

Toti 

pro j 
"tear-drop" 

Narhvalen (U 4) 

Oberon 

Daphne 

Oberon 

l 
Bild 3. 

Brittiska atomdrivna attackubåten Dreadnougt. 

Man kan vidare konstatera, att dvärgub~tar synbarligen inte pro

duceras för någon stridsuppgift f n, i varje fall framg~r detta icke 

av några öppna källor. Däremot tycks tillverkningen av en civil 

motsvarighet till dvärgubåtar ha kommit igång att användas för 

bottenundersökningar, vrakletning, kabelkontroll samt för turism 

och vid sportdykning m m. 

Den strategiska atomubåtsflottan (tabell 4) 

I tabellen redovisas det totala antalet atomubåtar med fjärro

botar, som beräknas finnas år 1970. Dessa ubåtar bildar den ma

rina komponenten i stormakternas strategiska kärnvapenstyrkor. 

Antalet uppgår till ca 60 varav två tredjedelar ing~r i US Navy 

och ytterligare fem ubåtar tillhör västmakterna (Storbritannien 

och Frankrike) . Det förefaller sålunda vara en betydande överläg

senhet för Väst, men Sovjet disponerar även ett 40-tal konven

tionella ubåtar med fjärrobotar (redovisade i tabell 6), vilket i viss 
mån påverkar styrkebalansen. 

Några iakttagelser beträffande storleken: de sovjetiska ubåtarna 

har ett deplacement som är ungefär hälften så stort som Västs 
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ub~tar av denna typ, 3500 ton resp omkring 7000 ton. Det kan ha 
sitt intresse att jämföra dessa ubåtsjättar med en föregångare till 
dem från andra världskriget. I J apan byggdes då ubåtar avsedda att 
utnyttjas som undervattenshangarfartyg. De skulle kunna medföra 
fyra bombflygplan, vilka av ubåtarna skulle föras fram mot ameri
kanskt territorium så att deras aktionsradie skulle medge anfall 
mot iandmål. sådana operationer planlades med syfte att bomba 
Panamakanalen och tidsplanerades till sensommaren 1945. De kom 
dock aldrig till utförande. Dessa japanska ubåtar av I 400-typ, 
föregångare till dagens robotbestyckade atomubåtar, hade ett de
placement på 5200 ton. 

Robotbestyckningen på Västs atomubåtar är genomgående lika 
och omfattar 16 Polarisrobotar med kärnladdning (eller en mot
svarande fransk robot). Räckvidden för de olika Polarisversionerna 
framgår av tabellen. Den totala robotarsenalen på Västs atombåtar 
kommer sålunda 1970 att uppgå till 706 robotar (46X16). De 
sovjetiska ubåtarna med sitt betydligt mindre deplacement bär 
vardera endast tre, i vissa fall två, robotar vardera, vilket ger en 
sammanlagt sovjetisk robotstyrka på ubåtarna på 149 robotar (13 
X3+30X3+10X2). I denna senare siffra är inkluderad robot
bestyckningen på Sovjets konventionella ubåtar med kärnladd
ningsförsedda fjärrobotar. 

Det kan vidare observeras att samtliga dessa stragiska ubåtstyper 
har torpedbestyckning. De torde vara avsedda för självförsvar, då 
dessa mycket exklusiva ubåtar säkerligen icke ges anfallsuppgifter 
mot and ra fartyg som förstahandsuppgift. 

Atomdrivna attackubåtar (tabell 5) 

Sovjet har hittills utvecklat två typer av atomdrivna attackubå
tar, den ena med robotbestyckning (typ E) och den andra med tor
pedbestyckning (typ N). Sammanlagda antalet uppgår till 27 och 
samtliga är byggda under 1960-talet. Med 5600 tons deplacement 
är E-typen den största sovjetiska ubåten. Dess robotbestyckning 
utgöres av sex (alt åtta) st sjörobotar med en räckvidd på ca 330 
km. Det kan förmodas att den sovjetiska sjöstrategien syftar till 
att ubåtarna med sjörobotar skall utnyttjas för anfall mot en an
gripares hangarfartygsförband, som för fram ett flyghot mot sov
jetiskt territorium. Detta gäller även de konventionella sjörobot
bestyckade ubåtarna (vilka redovisas i tabell 6). 
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Bild 4. 
Sovjetflottans största ubåt: atomdrivna attackubåten av E-typ med 

robotbestyckning. 

USA har haft ett tidsmässigt försprång vid utvecklingen av 
atomdrivna ubåtar, vilket bäst kommer till synes på attackubå
tarna. Från prototyperna Nautilus och Seawolf utvecklades när
mast Skate-klassen (fyra enheter). Ungefär samtidigt växte tre sär
lingar fram: Triton, Halibut och Tullibee. Triton var ursprung
ligen en "radarpicket" avsedd att utnyttjas för framskjuten radar
spaning i en sjöstyrka, t ex ett hangarfartygsförband, men är nu 
omklassad till attackubåt. Nautilus genomfqrde den första färden 
under Norra Ishavet via Nordpolen år 1958 och Triton den första 
världsomseglingen under havet i början av 1960-talet. Halibut ut
rustades på sin tid med sjöroboten Regulus, men är också den om
klassad till attackubåt. Tullibee slutligen är en atomdriven ubjakt
ubåt. 

Hittills hade man i USA haft ett ganska konventionellt skrov 
även på atomubåtar. Fr o m Skipjack-klassen får atomubåtarna 
det droppformade skrovet, speciellt format för höga ulägesfarter 
(jmf fartkolumnerna i tabell 5) och med typen Thresher har man 
synbarligen kommit fram till en enhetstyp av atomdrivna attack
ubåtar och nuvarande bestånd (47 ubåtar) tillförs nya enheter (3 3 
under byggnad). 

Thresher-typens bestyckning utgörs av SUBROC, en raketdri
ven och målsökande torped användbar både mot ubåtar och över
vattensfartyg. 

I Storbritannien tillförs nu flottan atomdrivna attackubåtar -
inga konventionella är under byggnad. I Frankrike är det på sam
ma sätt, dock att Frankrike ligger efter tidsmässigt sett. 
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O' 
O' 
o 

.... 
" 

O' 
O' ...... 

Nation l Antal l Typ 

1 l 2 l 3 

Storbritan- 4 Valian t 
ni en 

1 Dreadnought 

Frankrike 1 R u bis 

Neder län- 1 
de rna 

RB = robot 
RB(P) = robot typ Polaris 
TT = torpedtub 
MM = minor 

AR = atomreaktor 
ÅT = ångturbin 
p x propeller( axel) 
H. K. = Hunter Killer 
Rr Pi = Radar Picket 

Nation l Antal' Typ 
l 

1 l 2 l 3 l 
Sovjet 30 G 
(40) 

10 z 

(14) 2 J 

12 w 

Frankrike 1 Gymnote 
(1) 

l l l 

l 

Deplö Vapen Maskin l ~.art l Akti~ns-1 Dyk-l ~e- l BJ;,ggn l Anm 
D im o/u radie djup sattn ar 

l 4 l s l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

3500 6-53 TT AR-ÅT-l px 30 - - 90 1966-

87X10X8 
3000 6-53 TT AR-ÅT-1 px 30 - - 88 1963 prototyp 
81X10X8 

3800 6-S3 TT AR-ÅT - - - 100 197? 
84X10X8 

pro j. 

T a hell 6. Ballistic Missile and Missile Submarines 

Deplö 

l 
Vapen 

l 
Maskin l ~.art l Akti~ns-1 Dyk-l ~e- l Byggn l Anm 

Di m o/u radie djup sattn h 

4 l s l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

2350 3-RB 3 px 18/17 22700 - 86 19S8- Ball. miss. 
98 X9X7 6-53 TT 6000/ -? i tornet 
2100 2-RB 2 px 22/16 2SOOO - 85 1961- Ball. miss. 
90X9X6 6-53 TT 10000/3500 ? i tornet 
1600 4-RB 2 px 18/15 - - ? 1963 Missiles 
83 x 8 x 6 4-53 TT l ? vid tornet 
1030 ?RB 2 px 17/ lS 13000 - 60 19S7- Missiles 
73X7X5 6-53 TT 4000/2500 ? vid tornet 

3800 4-RB(P) 2 px 11/10 - - 70 1966 Exp. ub för 
84 X 11 X8 2600/ + 40 RB 

- · ---



"' "' N 

"' "' !..;.) 

Nation 

1 

Sovjet 
(255) 

USA 
(111) 

1 

Storbritan-
nien (43) 

Frankrike 
(6) 

Spanien 
(2) 

Japan 
(6) 

Nederlän-
de rna ( 4) 

l Antal/ 

l 2 l 

40 

25 

20 

170 

3 

7 

2 

26 

68 

s 

l 2 l 

13 

8 

14 

8 

6 

2 

6 

2 

2 

Typ 
l 

3 l 

F 

z 

R 

w 

Barbel 

T an g 

Sailfish 

Ten ch 

Balao 

G a to 

3 l 

Oberon 

Porpoise 

A 

T 

Narwhal 

D 

Ooshio 

Dolfijn 

Potvis 

Tabell 7. Attack Submarines, > 1000 ton 

Deplö 

l 
Vapen 

l 
Maskin l Fart J Aktions-j Dyk-j B.e- l B~ggn l Anm l D im o/u rad1e djup sattn ar l 

4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

2000 8-53 TT 3 px 20/15 25000 - 70 196? MM 
91X8X6 (20 torp) 10:100/4000 
1900 8-53 TT 2 px 20/15 20000- - 70 1954- MM 
90X 8X6 (24 torp) lO::JOJ/3500 26000 1960 Rr Pi, O 
1100 6-53 TT 2 px 18/15 16000 - 65 1960- MM 
75X7X4 4000/2500 
1030 6-53 TT 2 px 17/15 13000 - 60 40 MM 
73 X 7X 5 (18 torp) 4000/2500 

1750 6-53 TT 1 px 15/25 - - 77 1959- sista konv 
67X9X6 3100 1960 ub i US 
1615 8-53 TT 2 px 20/18 - - 83 1951- N a vy 
85 X 9X 5 4200/320:1 1952 
2425 6-53 TT 2 px 20/15 - - 96 1956 
107X9 XS (12 torp) 6000 
1570 10-5 3 TT 2 px 20/10 14000 18e 82 1944 
93 x 8 x s 6500/461e 20/15 -45 
1526 10-53 TT 2 px 20/10 120ee - 8e 1942 
93 x 8 x s (24 torp) 650e/400 20/17 -45 
1750 10-53 TT 2 px 20/10 12000 - 85 1943 
100 X 8X5 6500/2750 

4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

1610 8-53 TT 2 px /15 - - 68 1961 
90X SXS -66 
1605 8-53 TT 2 px 12/17 - - 71 1956-
90X8XS (30 torp) 3300/Seoo -59 
1120 6-53 TT 2 px 19/8 - - 60- 1945 
85 X7X4 (16 torp) 430e/1250 68 -48 
1200 6-53 TT 2 px - - 59- 1945 
85 X 8 X4 (20 torp) 250e/1450 15/9 65 -46 

2500/29eO 15/18 

12eO 8-53 TT 2 px 16/18 15000 - 58 1957 skall ges 
78 X7X6 (14 torp) 4000/Soeo -60 nytt mask. 

1099 6-53 TT 2 px 21/10 90eo - 75 1951 
84X7X4 S000/13ee -54 

1600 8-53 TT 2 px 14/16 - - se 1965-
88X 8 XS 

~ 
1140 8-53 TT 2 px 15/17 - - 64 196e 3-cyl 
sex sx5 3100/420e -61 skrov 

114e 8-53 TT 2 px 15/17 - - 64 1965 
sex s x s 310e/42eo il~ .. 

. ···: 
------ ----- - ------- -------



De brittiska atomubåtarnas reaktorer är med ett undantag 
prototypubåten Dreadnought - tillverkade i England. 

Konventionella ubåtar med fjärr- och sjörobotar (tabell 6) 
Denna tabell omfattar endast två nationer, Sovjet och Frankrike. 

Strängt taget bör Frankrike icke vara med här. Den franska Gym
note är en experimentubåt för fjärrobotar och icke avsedd att vara 
operativ. I Sovjet däremot utgör de robotbärande konventionella 
ubåtarna en avsevärd del (54 st) av ubåtsflottan. 

De av större typerna (G och Z) bär fjärrobotar och har redan 
berörts ovan. De båda mindre typerna (J och W) bär sjörobota r, 
och även deras sannolika utnyttjande har behandlats tidigare i den
na redogörelse. Av den stora gruppen W-ubåtar har, som framgår, 
tolv stycken bestyckats med sjörobotar. Man konstaterar också att 
samtliga dessa sovjetiska robotubåtar har torpedbestyckning som 
komplement till robotarna. 

Dessa konventionella ubåtar har givit avsevärt lägre ulägesfarter 
än atomubåtarna, 15-17 knop, vilket får anses vara ett normalt 
värde för moderna ubåtar med detta slag av framdrivningsma
skineri. 

Den stora ubåtsflottan - konventionella attackubåtar 
(tabell 7 och 8) 

Till denna grupp hör, som ovan nämnts, den övervägande delen 
av världens totala ubåtsbestånd, ca 650 ubåtar av 850. Tabellen 
upptar endast nationer med "egna" ubåtar, de "importerade län
derna" har icke medtagits. 

Sovjet har det största antalet, totalt ca 300 st, vilket antal dock 
skall fördelas på de fyra skilda sovjetiska marinerna. De fyra störs· 
ta klasserna, F, Z, R och W, är oceangående ubåtar med stor ak
tionsradie, stor uthållighet och ett stort antal torpeder (Z-ubåten 
r ex 24 torpeder). De har också minläggningskapacitet, sannolikt 
som ett alternativ till torpederna. Fartområdena är de normala 
för konventionella ubåtar, toppfart 15 knop i uläge och några 
knops högre fart i övervattensläge. 

Den stora gruppen är W-ubåtarna (170 st), vilka bildar kärnan 
i attackubåtsflottan och är fördelade till alla fyra sovjetmarinerna 
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samt dessutom den vanligaste sovjetiska "exportubåten". Av de 
mindre sovjetiska attackubåtarna (Q och MV) förefaller MY-typen 
vara på avskrivning men alltjämt finns ca 15 operativa enheter. 
Den övervägande delen av de sovjetiska konventionella ubåtarna 
är byggda under 1950- och 1960-talen och flertalet börjar således 
bli gamla. Antalet är därför sannolikt på nedgående även om pro
duktionen alltjämt torde fortgå. I den sovjetiska marinstrategin 
är sannolikt denna stora konventionella ubåtsflotta avsedd för att 
slå mot den fientliga sjöfarten, framför allt den oceangående. 

Av USA:s konventionella ubåtar tillhör den största delen sådana 
som byggdes i slutet av andra världskriget, Tench- och Balao
klasserna, som moderniserats på sedvanligt sätt. Förvånansvärt nog 
tycks endast sammanlagt 12 konventionella ubåtar av tre olika 
typer konstruerats efter kriget, varav de sista tre åren 1959-
1960. Därefter har ingen konventionell ubåt byggts i USA. Den 
planerade utbyggnaden av Thresher-klassen (atomattackubåtar) 
kommer troligen att succesivt ersätta de konventionella ubåtarna 
i US Navy. 

J Storbritannien har efter kriget byggts 21 konventionella ubåtar 
av nya konstruktioner, Porpoise- och Oberon typerna. För övrigt 
ingår VK2-typerna A och T, vilka moderniserats på sedvanligt sätt. 

Både de amerikanska och brittiska konventionella ubåtarna är 
oceangående typer med stora torpedförråd. Deras användningsom
råden hänger samman med de båda makternas engagemang i för
svarsallianser i skilda delar av världen. 

Av övriga "ubåtsnationer" skall blott några nämnas, som be
döms vara av intresse. 

I Sverige har på åtta år byggts inte mindre än 12 ubåtar, d v s 
genomsnittligt tre nya ubåtar har vartannat år tillförts vår flotta 
(Hajen- och Draken-klassen). 

Frankrike har byggt 21 ubåtar av en större och två mindre ty
per under tiden efter VK2, men även där tycks man nu kraftsamla 
på atomubåtarna. 

J apans ubåtsflotta växer fram igen. Man har nu sex ubåtar av en 
större och fyra av en mindre typ, alla byggda på 1960-talet och 
säkerligen bland de modernaste konventionella ubåtarna. 

Aven den västtyska ubåtsflottan är i stark expansion. U4-klas
sen - med sin mycket starka torpedbestyckning för det ringa ton
naget är nu färdigbyggd. En ny, större typ, U 25, 700-1000 ton, 
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O' 
O' 
O' 

O' 
O' 
"'-l 

Nation 

1 

Sovjet 
(40) 

Sveri?;e 
(26) 

Frankrike 
(15) 

1 l 
Västtysk-
land (32) 

Norge 
(15) 

Japan 
(4) 

Italien 
(7 ?) 

Danmark 
(6) 

l Antal l Typ 
l 

l 2 l 3 l l 

25 Q 

15 MV 

5 Sjöormen 

6 Draken 

6 Hajen 

}. Najad 

6 Abborren 

11 Daphne 

4 Arethusa 

2 l 3 l 

6 Ny typ 
(U25-U30) 

24 U4 

1 XXIII 

15 Kobben 

4 Hayashio 

4 Toti 

2? Flutto 

1 Vortice 

2 Narhvalen 

4 Delfinen 

l 

Tabell 8. Attack Submarines < 1000 ton 

Depl ö 

l 
Vapen 

l 
Maskin l ~.art l Akti~ns-J Dyk-J ~e- l B~ggn l An m 

D im o/u radte djup sattn ar 

4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

650 4-53 TT l px 18/16 7000 - 4C 1954-

56 X 5 X 4 3000/2500 60 

350 2-53 TT 2 px 13 /1 o 4000 - 24 1946-

51 X S X 4 1-45 mm 1000/800 52 

a kan 

800 53 TT l px 23 1967- l 

770 4-53 TT 1 px 16/25 1961-

69 X 5 X 5 62 

720 4-53 TT 2 px 44 1956-

65 X6XS (8 torp) 60 

550 4-53 TT 2 px 16/10 32 1943 

61 X 7 X 3 20-MM 3000/2000 

420 3-53 TT 1 px l - - 23 1960- U4- U9 

50 X5 X4 lSOO/ 64 1943-44 

850 12-53 TT 2 px 16/ 16 - - 45 1964 

58 X 7 X 5 1300/1600 

400 4-53 TT 1 px 16/18 - - 39 1958-

50 X 6 X 4 1060/1300 60 

4 l s l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 

1000 målsök kon v - - - 60 1967? H. K. 

torp 

450 8-53 TT 2 px (?) 11 / 17 - - 21 1961-

44 X5X ? 1200/1700 

180 2-53 TT 1 px 10/13 1350 - 16 1957 

34 X 3 X4 580/600 (1945) 

35 hk /2 

350 8-53 TT l px /17 - - 17 1964- = U4 

44 X 5 X4 1200 1967 

750 3-53 TT 2 px 11 /1 4 - - 40 1962-

59 X 7 X6 1350/1 700 63 

460 4-53 TT 1 px 10/ 14 - - 18 1967 H.K. 

65 X 6 X 5 1260/850 

800 4-53 TT 1 px 15/ 12 10000 - 60 1959 (1945) 

67 X 7 X 4 2700/ 

781 4-53 TT 2 px 15/ 7 12500 - 52 1943 

63 X 7 X 5 2400/1350 

370 8-53 TT 1 px /17 - 21 - = U4 

44 X 5 X ? 1200 

ss o 4-53 TT 2 px /12 4000 - 30 1958-

S4 X S X 5 1200 64 
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Bild 5. 
Västtyska ubåten U4. 

är under utbyggnad och inom de närmaste åren omfattar den väst
tyska ubåtsflottan mer än 30 moderna enheter. 

Den norska ubåtsflottan är snart utbyggd till den avsedda styr
kan, 15 enheter. För Kobben-typen liksom för den danska Nar
hvalen (2) har den västtyska U 4 varit förebild. 

A ven i Italien börjar en ny ubåtsflotta växa fram. Visserligen 
har man mycket långt kvar till den ubåtsflotta på ca 90 enheter, 
som fanns 1939, men den nya italienska konstruktionen Toti, bl a 
specialutrustad för ubåtsjakt, utgör en intressant början. 

Dvärgubåtar (tabell 9) 

I denna tabell har till "midget submarines" hänförts ubåtar med 
ett deplacement upp till 100 ton. (Någon allmänt vedertagen de
finition eller storleksbegränsning för denna ubåtstyp finns icke). 
Det visar sig att "dvärgubåtsklubben" är lika exklusiv som "atom
ubåtsklubben" vad antalet medlemmar beträffar. Endast USA, 
Spanien, Västtyskland och Sverige har dvärgubåtar om än i ett 
blygsamt antal. 

Den amerikanska X 1 är en experimentubåt som i mitten av 
1950-talet byggdes av en större flygindustri i USA. Den har icke 
fått några direkta efterföljare i sin typ. I stället har man inom 
forskningsverksamheten utvecklat olika typer av små undervattens
farkoster, t ex för undersökningar i de stora havsdjupen (t ex Alu
minaut m fl) eller för räddnings- och bärgningsverksamheten (the 
Underwater Vehicle Programm). Men någon särskild stridsdvärg
ubåt har icke byggts. Den projekterade atomdrivna dvärgubåten 
(se tabellen) vet man ännu icke hur den avses utnyttjas . 
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Bild 6. 

Svensk a ubåten Sjöo rmen går inom kort operativ tjänst . 

Spaniens fyra dvärgubåtar har icke beskrivits närmare i några 

öppna källor, men några reflexioner kan göras. Det är ett intres

sant faktum, att man i Spanien ägnat sig åt denna speciella taktik 

och teknik. De fyra spanska dvärgubåtarna är av relativt ung da

tum, alla fr amtagna i slutet av 1950-talet. Bestyckning, framdriv

ningsmaskiner m m synes vara rent konventionella. Hur de spanska 

dvärgubåtarna avses utnyttjas i sjökrigföringen är icke närmare 
känt, och är en intressant fråga! 

I Tyskland utvecklades redan under andra världskriget dvärg

ubåtstekniken. Tvåmansubåten av typ Seehund och "självmords

ubåten" av typ Biber var framtagna för operativt bruk i krigets 

slutskede. De kom dock knappast att utöva något större inflytande 

på händelseutvecklingen under det skede, för vilket de var plan

lagda att utnyttjas: överskeppningen över kanalen 1944. Nu har 

man i västtyska flo ttan två ubåtar på ca l 00 tons deplacement, 

vilka sägs vara en experimenttyp. De är byggda relativt nyligen, 

färdigställda år 1965. Deras planerade utnyttjande i sjökrigföringen 

är givetvis icke offentliggjort. Men man kan förmoda att deras 

operationsområde avses bli de relativt grunda farvattnen i södra 

Ostersjön. I Västtyskland har också konstruerats dvärgubåtar för 
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civil verksamhet, för vrakledning, för arbete med undervatten
kablar, för bottenundersökningar samt också som plattformar fö r 
och utnyttjande i samband med amatördykning. En utökad an
vändning inom den senare sektorn är inte osannolik. 

Den svenska ubåten Spiggen är inköpt från Storbritannien. Den 
utnyttjas bl a för att öva och pröva inlopps- och basförsvar i våra 
skärgårdar och som utbildningsplattform för lätta dykare. I Stor
britannien konstruerades typen på sin tid för speciella operationer, 
t ex tör att användas mot de tyska slagskeppen, som baserades i 
norska fjordar, mot japanska enheter i Singapores hamn m fl 
specialuppdrag. 

Den kommande utvecklingen av dvärgubåtar är svår att förutse; 
inom den civila sektorn synas de få ökade användningsområden och 
säkerligen följs utvecklingen noga av submarina experter i örlogs
flottorna. 
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Litterafur m. m. 

NAVAL REVIEW 1967 

US Naval lustitutes årsbok 1967 finns sedan några månader på våra biblio

tek. Med sitt sedvanliga eleganta yttre väcker den stora förhoppningar hos den 

presumtive läsaren och innehållet låter dem sannerligen icke komma på skam. 

Där bjuds på ett omväxlande och intressant sortiment av uppsatser: 

Application of Doctrine: Vietory at Van Tuong Village 

A View af Sovjet Naval Strategy 
Educating Future Naval Officers 
Ma1ming the Fleet in the Nuclear Age 

Air Transport as an Element of Military Power 
The British Mercantile Marine and Strategy 
The State of Our Merchant Fleet 
Strategy and Oil 
A Naval Appreciation of Brazil 
Deep Submergency and the Navy 
Aiding the Navigator, Now and in the Future 
Minesweepers 

Härtill kommer några bilagor 

en marin kronologi 1/7 -66-30/6 -67 med huvudsakligen amerikanska inslag, 

några reflektioner kring sjömakt i våra dagar, 

en presentation av Military Airlift Command samt försva rsdepartementets 

plan och budget för 67/7 1 respektive 66/67. 

Det skul le föra alldeles för långt att här lämna redogörelser för innehållet i 

alla dessa artiklar. Jag imkränker mig därför till att presentera dem, som kan 

bedömas tilldra sig det största intresset. 

Segraren vid Van Tuong, brigadier general O F Peatross, lämnar en fyllig 

redogörelse för den kombinerade operation, som ledde till två vietcongbatal

joners förintelse i närheten av flygfältet Chu Lai. 

Amerikanerna kunde välja mellan att anfalla över land eller genom lands

stigning och luftlandsättning med helikoptrar. Behovet av transporter och skydd 

för dessa uteslöt det förstn ämnda. Man satte in ett RL T ( Regimental Landin g 

Team) , c:a 3 000 man. En bataljon inskeppades som regementsreserv i en APA 
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(attacktransportfartyg), en LPH (landstigningsfartyg med helikoptrar) och en 
LSD (landstigningsfartyg med docka). 

Principen för företaget var att genom överraskande luftlandsättning c:a fyra 
kilometer innanför kusten och innanför vietcong samt landstigning på norra 

och södra flanken fånga fi enden i en säck och tränga honom ut i havet. Land
stigningsstr:inder och helikopterlandningsplatser rekognoscerades noga och valde, 

helt inom räckhåll för understödsfartygens eld. Klockan K, L för helikoptrarna, 
valdes >trax efter soluppgången med en kvarts differens. På detta vis säker
stä lld es full eldkraft mot först st ränderna och sedan fälten. Understöd läm

nades av jakt, jaktattack, beväpnade helikoptrar och en robotkryssare. (6-1 55 
och 6-127) jämte två jagare (vardera 4-127). För att åstadkomma öve rraskning 

måste allt ske snabbt. Man följde därför str ikt gällande reglementen och kunde 
gå till anfall tre dygn efter beslut. 

skildringen ger en detaljerad inblick i planläggning, genomförande och av

slutande av företa get. Framgången berodde på god underrättelsetjänst, över
raskning och tillämpning av vä l inövade taktiska bestämmelser. 

I en intressant artikel om djupdykning konstaterar författarna Link och Gallery 

bland annat att flottans försöksverksamhet, följ s med största intresse av handel 
och indu stri . Man ser här vägen till utnyttjande av kontinentalhyllans mineral
tillgångar. D e rent militära intres>ena avser möjlighetern a att öka rörelsefriheten 
för framtidens ubåtar samt behovet att förbättra skyddet mot fientliga robot

bärande ubåtar. Man har län ge arbetat så i skuggan av rymdforskningen att 
det va rit svårt få tillräckli ga anslag. Konkreta planer har emellert id nu pre
senterats för kongressen och situationen har förbättrats. 

En god historik avsee nde de navigatoriska hjälpmedlen i nyare tid lämnas av 
Commander Th E H awkins. Den sträcker sig från den första fyren i modern 
bemärkelse på västra halvklotet - Boston Light från 1716 - till våra dagars 

elektron iska hjälpmedel. Den framtida utvecklingen bedöms peka på långvågs
system typ Omega och Transit (satellit), men takten är långsam. Det kan 

dröja ända in på åttiota let in nan ett världsomspännande system byggts upp. 
För småbåtar sku lle det om un gefär tio år kunna finn as mikrovågfyrar. Fyr
skeppen anses komma att bytas ut mot fasta fyrar och stora bojar. Farledsut
prickningen torde i allmänhet vara oförändrad. Kraven på internationella över
enskommelser försvårar införandet av ensartade hjälpmedel världen över. 

Utvecklingen av minsvepare inom US Navy från inbördeskriget till våra da
gar behandlas av captain Richards T Miller. Ett rikhaltigt urval av data och 

skisse r från VK 1 och senare gör uppsatsen dubbelt läsvä rd. Beträffande fram
tiden säger författaren att pågående studier kommer att avgöra huruvida heli

koptrar, svävare, bärplanbåtar eller endast utvecklingar av dagens fartyg/båtar 

kommer att utgöra kärnan i minsvepa rflottan. Att datatekniken i ökad omfatt
ning måste nyttjas för att statistiskt ta fram de bästa motmedlen mot minorna 
är självklart. 

"A View of Sovjet Naval Strategy" av Commander Robert W Herrick är 
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enli gt anmälaren åsikt den intressa ntaste uppsatsen i årets Review. I en historik, 

som omfattar tiden efter 1918, ger författaren mot bakgrund av in- och utrikes
politiska heindelser och åsiktsbrytningar en god bild av den skiftande målsättning 
och doktrin, som tillämpats. Som en röd tråd går kampen mellan den gamla 
och den nya skolan. Den förra önskade med en högsjöflotta - innefattande 
~ la gskepp , kryssare och hangarfartyg - åstadkomma möjligheter att uppnå her
ravälde til ]sjöss. Den 'enare önskade med ubåtar och flyg jämte lätta övervat

tensfartyg avskära motståndarens sjöförbindelser och stödja armens operationer. 
Stalin understödde tanken på en högsjöf lotta. Planer på anskaffning av han

garfartyg före kriget strandade på tekniska svårigheter och andra staters ovilja 

att sä lj a. Brisz på lämpliga material tvingade till avbrytande av två slagskepps
byggen. Efter Stalins död gjorde sig nya skolan gällande och allt byggande 

av kryssare och större fartyg kom att stoppas. Förfartaren anser att man däri
genom tyrt sig till en defensiv str:ltegi, något som sällan observerats i västvärlden. 

Hangarfartygsfrågan bar sitt speciella intresse med anledning av de allra se

naste underrättelserna om ett nybygge (anmälaren). Det vore värdefullt att 

ve ta om det rör sig om ett attack- eller ett ubåtsjakthangarfartyg. 

Tillkomsten av atomdrift och sjöburna ballistiska robotar har medfört nya 
uppgifter. D2 höga kosmaderna har dock hindrat Sovjet från att hålla jämna 

steg med USA. Ubåtsflottan - alltjämt vä rldens största - reduceras i lång
sam takt. Önskan att avbryta en morsdndares sjöförbindelser och förstöra bam 
hangarfartyg har fått ge vika inför kravet att kunna finna och förstöra dennes 

polarisubåtar. Härtill nyttjas flyg, ubåtar och övervattensfartyg, men uppgiften 
är övermänsklig så länge motståndaren har her raväldet och med sina hangar
farty gsstyrkor kan förhindra effekt iv ubåtsjakt. Kanske ligger detta resonemang 
bakom anskaffandet av antirobot roboten. I vissa kretsar anser man också att 
kampen om sjövägarna kan avgö ras genom kärnladdningsinsats mot hamnarna 
och då behövs inga ubåtar. 

D et ha r flera gånger sagts att Sovjetunionen varit och kommer att vara 
starkt beroende av sjöt ran sporter i krig, kanske huvudsakligen efter kusterna 

och i innan- och randhav. Den snabbt växande handelsflottan understryker 
detta. Man förfogar också över stora resurser för sjöfartsskydd i dessa begrän
sade far vatten . Emellertid bedömer författa ren att man ej är taktiskt och tek

ni skt komperent att skydda sig mot en koncentration av Natoubåtar, om en 
s~ dz,n åstadkom mes. 

Hertick bedömer det vidare helt orea listiskt att Sovjet skulle kunna eller vilja 

skaffa sig de vi ldiga resurser, mm skulle krävas för en invasion mot USA . 
Däremot ut vecklas materiel och metoder för begränsade överskeppningar i av
sikt att hjä lpa armen hålla en offensiv igång. Bland tänkbara mål nämns ham

nar, sund och kanaler. Det bör observeras att företag över den lilla Östersjön 
ligger helt inom möjligheternas ram (anmälaren). 

Författaren har byggt sin framstälJning på ingående studium av såväl sov
jetiska som västländska militära skribenter. Här skymtar mot bakgrunden av 
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"Militär strategi" (1962 och 1963) offentliga uttalanden av politiska och militära 
toppfigurer och läsaren får en rikt facetterad bild av sovjetisk marin strategi. 

Hur sjökrigsskolan i Annapolis utvecklat sitt utbildningsprogram och ser på 
kraven inför utbildningen av morgondagens officer berättar •ear admiral R W 
McNitt. Man har konstaterat att en student efter tio år har glömt hälften av 

inlärda fakta. Därför har man eliminerat sådant som har kort aktualitet till 
förmån för grundläggande principer. Man anser vidare att den marina utbild

ningen måste kunna värderas civilt och erbjuda en god grund för eleven efter 
avs lutad militärtjänst. Vid rekryteringen är det nödvändigt att nå föräldra rna 
och kunna påvisa att utbildningen ger en god allmän fostran samt att ett i det 
civila konkurrenskraftigt betyg kan erhållas om studierna avbryts. 

Årets "Naval Review" är inte bara en prydnad för bokhyllan, den bjuder 
också på både underhållande och lärorik läsning. 

Per lnsulander. 

DIE SEEOPERATJONEN IM ARABISCH-ISRAELISCHEN 7-TAGE-KRIEG 
(JUNI 1967} 

Artikel i Marine Rundschau nr 10/1967. 

J unikriget mellan arabstaterna och Israel 1967 fick ett snabbt och för arab
sidan förödande förlopp. Krigshändelserna i luften och på marken har i pressen 

skildrats tämligen utförligt. Trots att den utlösande krigsorsaken, spärrningen av 
Abbaviken, var av marin karaktär var kriget till sjöss av perifer betydelse. 
Pressuppgifterna under och efter kriget har, innan Eilath sänktes av motor

robotbåtar från Förenade Arabrepubliken, endast med få ord i förbigående be
rört den marina sidan av konflikten. I oktobernumret av Marine Rundschau fin
ner man emellertid en 16 sidor lång artikel som på ett utmärkt sätt fyller detta 

tomrum i krigsskildringen. Artikeln, som är författad av en i Mellersta tlstern 
väl hemmastadd skribent, ger inte bara en god bild av sjökrigsföretagen under 
kriget utan bjuder också på en bakgrundsskildring rörande de stridande mak
ternas marina utveckling sedan 1948. 

In ledningsvis redovisar författaren detaljerat de bedömda marina styrkeför

hållandena vid krigsurbrottet i juni 1967 och konstaterar därvid en mer än tre
dubbel egyptisk överlägsenhet. Invävd i denna styrkejämförelse skildras mot

svarande förhållanden vid de båda tidigare krigen 1948 och 1956. Det fram går 

att egyptiska flottan med undantag a v tiden 1949-55 då inga krigshandlingar 
företogs, alltid varit antalsmässigt överlägsen Israels. Trots detta förhållande har 
egyptierna aldrig lyckats dra några fördelar av denna överlägsenhet. Någon 
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krigföring mor Israels livsvikti ga importsjöfart har aldrig förekommit. En sådan 
skulle under ett långvarigt krig kunnat bli ödesdigert för israelerna. Omstän
digheterna krin g Israels, kanske mera psykologiskt än militärt, största framgång 
till sjöss synes vara betecknande för det materiella tillståndet i den egyptiska 
m:mncn. Den 31 oktober 1956 kapade israelserna den egyptiska jagaren Ibrahim 

al Awal (numera under namnet Haifa i tjänst i israeliska flottan) . Vid kap
ningen sökte jagarens besättning >om en sista utväg sänka fartyget men miss
lyckades med detta på grund av att bottenventilerna var fastrostade och inte 

gick att öppna. 
När junikriget bröt ut var det sjöstrategiska läget minst sagt ogynnsamt för 

Israel. I Medelhavet stod större delen av den israeliska flottan mot 2/3 av den 
egyptiska jämte den syriska. I Röda Havet befann sig 1/3 av Egyptens f lotta 
mor endast ett fåtal små israeliska enherer. Trots att arabsidan a ll tså hade goda 

möjli gheter an upprätthålla herravälde till sjöss ansåg israelerna det meningslöst 
att låta sin svaga flotta ligga stilla i hamnarna som ett lätt mål för eventuella 

flylianfall och valde därför att hålla fartygen under gång. Arabsidan däremot 
,·ågadc, på grund av israelernas redan i inledningsskedet uppnådda flygöver
lägscnhet, inte låta sina fartyg uppträda utanför hamnarna utan lät flottan ligga 
overksam. Endast 3 a 4 ubåtar övervakade de israeliska hamnarna. Israelerna 

mås te därför uppsöka motståndarens fartyg i baserna för att kunna bekämpa 
dem. rlygct var till största delen insatt för andra uppgifter varför det föll på 
marinens lott att utföra denna bekämpning. 

Redan under natten 5-6 juni genomförde israeliska attackdykare ett första 

anfall mot Alexandrias hamn och lyckades oskadliggöra tre motortorpedbåtar 
och ytte rli gare ett fartyg. Sex av dykarna tillfångatogs av egypterna. Samtidigt 
med detta företag gjordes som av ledningsmanöver ett liknande anfall mot Port 
Said. Israelerna hade sannolikt hoppats att i samband med dessa företag kunna 

locka ut egyptiska fartyg utanför kustartilleriets porte men egypterna föredrog 
att förbli overksamma. 

Trots hote': från cgypti.,kt kustartilleri angreps Port Said, ävenledes under 
krigets första natt, av israeliska fartyg varvid två OSA oskadliggjordes. Kust
artilleriets eld skadade inga israelisb fartyg men väl några av handelsfartygen 

på Porr Saids redd. De israeliska motortorpedbåtarna kunde inte sänka några 
stön·c far tyg eitersom de, liksom dc egyptiska motortorpedbåtarna, hade lämnat 
tOrpedtuberna i land. Sblen härtill är dunkla. 

Dc egyptiska ubåtarna utanför Israels kust utsattes ävenledes för anfall. Den 

skildring ::v egyptisk ubåtstaktik som ges i artikeln synes påvisa att egypterna 

antingen icke behär;kade de sovjet iska W-ubåtarnas tekniska hjälpmedel eller att 

dessa icke fungerade. Med täta mellanrum, även under pågående strid, gjorde 
ubåtarna pe ri skopobservationer vi lket mås te ha underlättat ubåtarnas lokali

sering. Liksom under a1la andra drabbningar till sjöss under junikriget slutade 
även denna med seger för israelerna. Ubåtarna sänktes eller skadades, i alla 

händel se r fördes de från området. 
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Artikeln redogör kronologiskt för ytterligare ett antai träffningar till SJ Oss 
vilka samtliga bidrar till att ställa den egyptiska flottan i en märklig dager. 
Inte ens de mycket svaga israeli ska sjöstridskrafterna i Akabaviken mötte något 
motstånd vid anfallet mot Sharm-el-Sheik utan kunde notera en promenadseger. 

Författaren presenterar avslutningsvis en förk laring till Egyptens svåra neder
lag även till sjöss. Förklaringen stämmer väl med vad som tidigare skrivits om 
arme och flygvapen. Oförmåga att handha tekniska materiel, materielens syn
nerligen dåliga status, bristande utbildning och disciplin, fantasilöshet, ovilja att 
ta ansvar etc nämns i det slutliga omdömet om den egyptiska flottan. 

Artikeln i Marine Rundschau rekommenderas till läsning. Den är välskriven 
och lättläst och ger en god förklaring till varför egyptierna inte heller till sjöss 
lyckades vinna några framgångar i junikriget. 

Bel j 

GOTEBORGS FORSVAR 1966 

Föreningen för Göteborgs förwar har i år valt att 1 sm årsbok lämna en 
redogörelse för krigsmaktens nya regionala ledningsorganisation i västra Sverige 
- Västra Militärområdet och dess stab. 

Boken innehåller en rad artiklar av olika författare. 
I Försvaret av Västsverige ges en översikt över förändringarna av krigsmaktens 

förband i Västsverige sedan 1940 - den hastiga tillväxten efter ockupationen 
av Danmark och Norge och den långsammare men kraftiga reduktionen, som 
inleddes med 1948 års försvarsbeslut. Inför den nu påbörjade begränsningen på
pekas den betydelse från militärpolitisk synpunkt Västsverige alltjämt har och 
hur den snabbt kan öka vid en öppen konflikt mellan stormakterna. 

"Påståendet att importen främst är en politisk fråga tas i våra trakter med 
en stor nypa västhavssalt. Ersättningsbyggnad av ubåtsjaktfartyg är icke blott et t 
göteborgs- och västkustintresse utan ett riksintresse. De omfattande anordning
ar för lossning och vidaretransport av importgods i fast och flytande form, som 
en förutseende Overstyrelse för ekonomisk försvarsberedskap vidtagit i skär
gårdarna är en mellanlänk i kedj ,1n, men första länken ligger till sjöss och rostar 
den, brister kedjan." - - -

"Ostersjöinloppen eller -utloppen, beroende på om man betraktar dem med 
västliga eller östliga ögon, åtnjuter ett påfallande intresse från både Warszawa
och Atiantpakternas företrädare . - - - I nuläget är det närmast Ost, som vid 
en konflikt med Väst kan behöva behärska även Kattegatts och Skageracks 
stränder för att säkerställa tryggad utfart . - - - En växande västtysk flotta 
övar i Västerhavet och västra Ostersjön, men i avsaknad av lämpliga baser. 
- - - Man får icke dra tänkbara utvecklingslinjer för långt, men man kan 
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icke heller helt negligera dem, det har Europa i alla fall lärt av bitter erfaren
het. Vi som kver i V;-istsverige vid kanten av det internationella stråket Oster
sjöutloppen har ritt att ställa det kravet på statsmakternas förutseende, att det 
försvar, som vi a lla bidrar till, med full kraft skall kunna verka till vårt skydd 
både i dag och under det kommande decenniet." 

Stabschefen i Västra Militäromr!idet, överste C Skoglund lämnar en del syn
punkter på områdets karaktär och militärgeografi. Han redogör också för de upp
gifter, som åligger militärbefälhavaren i krig och fred samt för de militära re
sut·ser, som f n finns inom militärområdet. 

Cheferna för de olika sektionema i staben redovisar därefter vilka uppgifter 
de ställs inför. Kommendörkapten B Rasin är chef för den operativa sektionen, 
som i särskilt hög grad karakteriseras av integrationen mellan de tre försvars
grenarna. Han berättar ganska utförligt om de operativa ärenden som hand
läggs inom sektionen och om det samarbete som avdelningarna där har med olika 
civila myndigheter. 

Chefen för sektion 2, överstelöjtnant I Grunditz, tar upp de mobiliserings-, 
und erhåll s- och för valtningsuppgifter som åvilar sektionen . 

Utbildningen vid armen är mer decentraliserad än vid marinen, vilket ger 
militärbefälhavaren betydande uppgifter i armens förbandsproduktion . Detta 
återspeglas i förekomsten av armesektionen. Dess chef, armeinspektören övers te 
S Andrae, redogör för de personal- och utbildningsärenden, som skall behandlas 
på högre regional nivå. 

Kapten L Nyman klarlägger att tyngdpunkten i transportsektionens arbete 
ligger på planläggning av koncentrerings- och omgrupperingstransporter, vilka 
skall utföras omedelbart efter mobilisering. 

Overstelöjtnant S Sundberg, chef för fortifili!ationssektionen, visar på betydel
sen för försvaret av rätt placerade och utbyggda befästningar. Han berör också 
sektionens övriga verksamhetsområden, kasern- och markfrågor. 

Major R Dylte redovisar stabsavdelningens uppgifter. 
Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB) är en organisation, som av na

turliga skäl ganska få människor ser något av i fred. En välkommet klarläg
gande och koncis beskrivning får man här av BRB regionalchef i Västra Mili
tärområdet, civ ilingenjör G Zetterberg. 

Den sista och kanske mest engagerande artikeln i boken är skriven av krets
hemvärnschef Nils Grönvall. Han ger en återblick på orsakerna till hemvärnets 
tillkomst och konstaterar att hem värnet alltjämt har stora uppgifter att fylla . 

Sammanfattningsvis kan sägas att årsboken ger en lättfattlig beskrivning av 
den nya Västra Militärom rådesstaben och dess uppgifter. 

B g 
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