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lEDAMOTEN 
BENGT RASIN Funderingar vid västkusten 

Det torde knappast va ra någon överdrift att påstå, att marin
kommando Väst utgör ett avskilt, marint ansvarsområde med sina 
egna spec.iella .~ön::sättning~r och problem. Det har inte lika öppna 
och relattvt lart overkomltga gränser till annat marinkommando 
som är fallet I:nellan marinkommando Nord och Ost, respektive Os~ 
och Syd. Mannkommando Väst löper risken att bli ett avskilt om
råde utan n:ö)ligheter till kommunikation sjöledes med övriga delar 
av Svenge. Oresund kan bli avspärrat eller kan relativt enkelt kon
t~ollcras. ~v en främmande makt, och Göta Kanal har sina begräns
n.~nga;. Ore~und kan komma att spärras, men så länge vi kan upp
rattha~la :ar eftersträvade neutralitet i ett krigsläge berörande 
s.~an~m,avten, så ogäl.l~r gi':":rvi~ att .. möjligheter till ombasering av 
SJOStndsKrafter fran OstersJOn t1ll Vasterhavet eller vice versa skall 
kunna föreligga. J ag skall här icke vidare behandla konsekvenserna 
av detta avski lda läge eller de faktorer, som kan påverka behovet 
av en 0~1gruppering via Oresund utan blott konstatera att möjlig
heterna mte får betraktas som självklara varken i neutralitet eller 
vid krigstillstånd. 

Ett särdrag för vårt marinkommando är, att det är "öppet mot 
väster". Medan marinkommandona i Ostersjön har sitt verksamhets
område begrät~~at ~v sr.ränderna kring detta hav, så finns ingen mot
svarande avgransnmg 1 Västerhavet. Visserligen kan man tänka sia 
~n gr~nslinje uppdr~gen. på ~tt sjökort, men en sådan gräns utgö~ 
1~1te ~~~got ?genom.trangltgt hmder. Det är ett vedertaget faktum att 
~.Ill SJOS~. extstera: mga ~karpt avgränsade frontlinjer. Detta västerut 
oppna Iage, som 1Jr~dst1d gör Västkusten till den primära sjöhandels
k.~JSt~n, ger oss moJltgheter att i ett neutralitetsläge upprätthålla våra 
forb~nd~.lser över h~ven med den övriga världen. Samma möjligheter 
kan 1 storre eller mmdre omfattning gälla vid krigstillstånd, då vi är 
beroende av att hålla denna tillförselväg öppen. 
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Ett annat särdrag är, att marinkommando Väst operationsområde 
utgör en del av Ostersjöutloppen, vilka kan anses börja ungefär vid 
linjen Skagen-södra Norge och sluta i södra Ostersjön. Ostersjöut
loppen anses va ra en brännpunkt i den marina strategien i norra 
Europa. Båda stormaktsblocken har anledning att vilja behärska 
dem, Ost i första hand ur defensiv synvinkel för att hindra Väst göra 
flankangrepp från havet men också, i någon mån och i andra hand. 
för att därigenom ha tillträde till världshaven. Det senare förhål
landet är av minskande intresse allteftersom Osts norra flotta byggs 
ut. Väst har de rakt motsatta intressena av Ostersjöutloppen, d v s 
kontroll därav eftersträvas för att möjliggöra skapandet av ett flank
hot med sjöstridskrafter mot en norra flank, samt omöjliggöra för 
Ost att denna vägen nå ut på oceanerna. Det är givet att en svensk 
neutralitetspolitik under dessa förhållanden kan komma att sättas på 
hårda prov och att ömtåliga situationer är sannolika. Och det är mest 
sannolikt att sådana situationer kommer att uppstå i första hand till 
sjöss men också i luftrummet. 

Det sammantagna resultatet av dessa båda förhållanden, d v s 
Västerhavets öppna läge mot världshaven och att detta havsområde 
utgör en del a v Ostersjöutloppen, gör det till ett sannolikt område, 
där stormakternas marina intressen komm:·r att brytas mot varandra, 
med andra ord ett av de sannolika h:;nfliktvnrådena till sjöss i en 
stormaktskrig. I ett sådant läge är det heller inte osannolikt att 
strandstaterna kring Västerhavet , d v s Danmark, Norge och Sverige, 
kan komma in i stormakternas intressesfär och att krav på utnytt
jande av deras territorialvatten och kanske kustområden kan komma 
att resas. För Danmarks och Norges del gäller härvid särskilda förut
sättningar på grund av deras anslutning till NATO. För Sverige 
däremot gäller det att med kraft kunna hävda sin neutralitetspolitik 
gentemot alla främmande makters eventuella anspråk. Och detta 
neutralitetsförsvar måste i första hand bli en uppgift för sjöförsvaret 
på Västkusten. 

Något om den uppgiftens innebörd. En av grundpelarna i ett 
marint neutralitetsförsvar är övervakningen av sjögränsen. Denna 
övervakning sker normalt från landbaserade radarstationer och 
övriga kustbevakningsförband och på den jämförelsevis korta kusten 
i väster kan en godtagbar täckning erhållas. Ett neutralitetsförsvar är 
dock inte tillgodosett enbart med övervakning av gränsen. Det räcker 
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inte att blott kunna konstatera gränskränkningar. De måste kunna 
förhindras eller tvingas att upphöra. 

En främmande makts intrång över vår sjögräns och utnyttjande 
av vårt territorialvatten utöver vad den internationella rättens lagar 
medger kanske inte i och fö·r sig direkt åstadkommer någon skada på 
svenska medborgare eller svenska intressen, och kanske inte heller 
direkt berövar oss vår frihet. Men accepteras sådan verksamhet inne
bär det, att vi icke längre kan betraktas som neutrala, vi dras ofrån
komligt in i kriget på den ena eller andra sidan. Och detta är just 
vad vårt neutralitetsförsvar skall förhindra. 

Det fordras snabbt och kraftfullt handlande i neutralitetsförsvaret. 
Och till detta fordras resurser, lämpligt utformade för ändamålet. 
Det går inte att vänta tills något händer. Man måste förebygga att 
något händer. Det kan knappast åstadkommas på annat sätt än att 
någon form av väpnad spaning organiseras. Hur detta skulle göras 
avses inte här behandlas och är inte heller något exklusivt Västkust
problem. 

Möjligheterna för oss att upprätthålla sjöfarten västerut för både 
import och export under ett krig i norra Europa, där vi är neutrala, 
är närmast en fråga för utrikes- och handelspolitiken. Det militära 
försvarets uppgifter därvidlag är att, om sjöfarten kan beorivas, 
organisera, kontrollera och skydda densamma från störande inter
mezzon. Det kan också anses troligt, att krav kommer att ställas från 
de krigförande att vi utövar sådan kontroll och sådant skydd. Detta 
är till sin huvuddel en rent sjöoperativ uppgift, som också ställer 
krav på sjöstridskrafterna i neutralitetsförsvaret. 

Skulle vi dras in i ett krig så förändras därmed icke i någon väsent
lig grad disponerandet av sjöstridskrafterna i Västerhavet. De skall 
hindra fientligt inträngande mot eller utnyttjande av vårt territo
rium, och de skall skydda vår sjöburna import. Båda uppgifterna är 
delar av invasionsförsvaret: den förra en direkt invasionsförsvarande 
uppgift, den senare - importförsvaret - en indirekt del därav. 
Tillförseln av livsviktiga förnödenheter för vårt lands försörjning 
och försvar är av största betydelse för att kunna upprätthålla mot
ståndskraften och uthålligheten, både inom den civila och militära 
sektorn och därigenom blir importförsvaret en viktig del av det all
männa invasionsförsvaret. På annan plats i denna tidskrift framförs 
några synpunkter på importförsvaret. 
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I fredstid ges ständiga exempel på vad de ovan påtalade karak
teristiska, geografiska förhållandena innebär fö r verksamhet till sjöss. 
Den aldrio- sinande strömmen av fartyg i Kattegatt på v äg till elle r 
från Ores~md och Bälten är en ständig påminnelse om Ostersjöut
ioppens stora betydelse. För några år sedan gjordes en sammanställ
ning av totala antalet passager under ett år i dessa sund: 

Oresund . . . . . . . . 25 000 
Stora Bält 14 000 
Lilla Bält . 3 000 

Totalt 42 000 

En jämförelse med andra stora farledsförträngningar visar samma 
år följande antal passager: 

Panamakanalen .. 
Suezkanalen . . ... 

14 000 
12 000 

Siffrorna talar för sig själva. Det är uppenbart att ett upphörande 
av denna trafik genom Ostersjöutloppen måste få mycket kännbara 
följder för länderna kring Ostersjön i första hand. 

Sjötrafiken i Västerhavet kommer från hamnar i alla världsdel~r 
och både från Ost och Väst, Västerhavets karaktär av tröskel u ll 
världshaven är påtaglig. Den del av sjötrafiken, som går till större 
svenska västkusthamnar, främst Göteborg, har stadigt ökat under 

o senare ar. 
Men det är inte bara lastdragare och passagerarfartyg som ger 

Västerhavet dess internationella särdrag. Detta havsområde utgör en 
mycket utnyttjad fångstplats för fiskeflottor, int~ _bara från de _nor
diska länderna utan även från Sovjet, Polen och Osttyskland. Fiske
flottorna är givetvis inte permanent bundna till ett havsområde. J?e 
samlas i områden där fångsten finns att hämta. Men under senare a r 
har inslaget av Osts fiskefartyg ökat väsentligt och sovjetiska, pol~ka 
och östtyska trålare, ibland av imponerande storlek, drar upp sma 
fångster mittibland de svenska fiskeflottorna. .. 

Denna öknino- har också visat sig genom ofta förekommande besok 
av främmande ~rålare i våra västkusthamnar. De sovjetiska trålarna 
har dock ofta med sig egna basfartyg, som ankrar upp på internatio
nellt vatten under Laesö eller håller till sjöss och där tar emot trålar
nas fångster för v idare bearbetning och transport, medan trålarna på 
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nytt ger sig ut på fångst. Dc synes ha nått en imponerande skicklig
het i denna serviceverksamhet till sjöss. 

Örlogsfartygen, som uppträder i Västerhavet, har inte samma 
internationella prägel som handelsflottan. De utgörs huvudsakligen 
av danska, svenska, västtyska och sovjetiska örlogsmän, de senare 
på väg till eller från Ostersjön. De sovje tiska fartygen har ofta en 
rendez-vouspunkt i norra Kattegatt, där trängfartyg möter strids
fartygen och förser dem med underhåll under ungefär samma för
hållanden som beträffande fiskeflottan. 

Under senare år har en viss verksamhet utan tidigare jämförelse i 
fråga om omfattningen, vuxit fram i Västerhavet. Det är färjetra
fiken över Kattegatt och Skagerack. Från Halms tad i söder till 
Strömstad i norr utvecklas denna form av sjöfart grundad dels på 
den ökande turismen, dels på möjligheterna att handla tullfritt om
bord och relativt billiga matvaror i de danska städerna. Denna sjö
trafik sker från Halmstad till Aarhus och Köpenhamn, från Var
berg till Grenaa, från Göteborg till Laesö, Fredrikshavn och Skagen, 
på sommaren också från Marstrand och Lysekil till hamnar i norra 
Danmark. Till norska hamnar går motsvarande trafik från Göteborg 
och Strömstad. Trafiken pågår året runt, men kulminerar under 
sommarmånaderna. Och planer föreligger på en liknande trafik med 
snabba fartyg från Göteborg till nordtyska hamnar. För denna om
fattande trafik har vuxit upp en flotta av moderna fartyg, både sjö
gående bilfärjor och enbart passagerarfartyg, snabba, effektiva far
tyg, som givetvis ägnas stort intresse av alla som sysslar med marina 
problem, både ur civil och militär synvinkel. 

Fiskeflottan på Västkusten, i första hand i Bohuslän, har också i 
någon mån ändrat struktur under senare år. Fiskefartygen har blivit 
större, snabbare och alltmer mångsidigt utrustade. De s k ståltrålarna 
utgör ett allt större inslag och blandas med de vitmålade träfartygen, 
men ännu är väl inte duellen mellan trä och stål slutgiltigt avgjord. 
Också denna utveckling följ s med intresse av marina iakttagare. På 
annan plats i denna tidskrift kommer en redogörelse för moderna 
fiskefartyg. 

Med dessa rader har något av den militärgeografiska och stra
tegiska bakgrunden skisserats med vilken vi har att räkna vid vår 
planläggning av verksamheten vid marinkommando Väst i neutralitet 
och krig. Likaså har något av den dagliga aktiviteten i fredstid an
tytts, dock utan att göra anspråk på fullständighet. 
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LEDAMOTEN 
ROlF NERPIN 

Några reflexioner kring 
behovet av sjöfartskydd 

A v gammal hävd är flottans viktigaste uppgifter invas ionsförsvar 
och sjöfartsskydd. Uppgifterna i invasionsförsvaret är väl förankrade 
j den målsättning för krigsmakten, som antogs av 1964 års riksdag. 
Så är inte fallet med uppgifterna i sjöfartsskyddet. I målsättningen 
sägs helt allmänt att "Krigsmakten skall aktivt verka för att befo~k
ningen skyddas och försörjningen tryggas". Hur skall denna memng 
tolkas - begränsat, så att den endast avser att våra resurser inom 
landet skall tryggas eller mer vidsträckt så att den även avser skydd 
av krigsimport? Frågan är aktuell inför OB 65 och den försvars
kommine som nyligen tillsatts. 

För sjöfartsskydd erfordras i första hand fregatter och helikoptrar. 
Uppgifterna löses f. n. av äldre jagare som byggts om till frega:ter 
samt helikoptrar. Mot slutet av 1960-taiet har möjligheterna att bibe
hålla fregattbeståndet genom ombyggnad av jagare praktiskt taget 
upphört. Helt nya ubåtsjaktenheter måste då tillkomma. I konsekvens 
härmed föreslogs i OB 62 att ubåtsjaktfartyg skulle nybyggas och 
att helikoptrar för ubåtsjakt skulle anskaffas. Men riksdagen sköt 
som bekant nybyggandet på framtiden och minskade helikopteran
skaffningen till hälften. 

Det tycks alltså råda tvekan om behovet av skydd åt vår krigs-
import. Eller är det så att vi numera inte är beroende av sådan? 

Helt nyligen har det utkommit två skrifter där man kunnat vänta 
sig att dessa spörsmål skulle behandlas. 

November 1964 utgav Overstyrelsen för ekonomiska försvarsbe
redskap (OEF) en översiktlig redogörelse för det ekonomiska för
svarets uppgifter och problem. Där får man bl a veta att den fort
gående strukturrationaliseringen av vårt näringsliv fått till följd att 
varuförsörjningen blivit betydligt mer sårbar än tidigare. OEF säger 
vidare: "Lagerhållning och produktion koncentreras till utsatta tät
orter och allt större produktionsenheter skapas. Tendensen att ned
bringa den kommersiella lagerhållningen till ett minimum medför att 
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försörjningsuthålligheten minskar. Inom ett flertal varuområden är 
vi beroende av en kontinuerlig varutillförsel från utlandet. Detta 
medför att våra svårigheter att uthärda en avspärrningsperiod blir 
större. Skilda faktorer samverkar sålunda till att minska våra möj
ligheter till självförsörjning och öka sårbarheten i krig. Kraven pa 
förebyggande försvarsåtgärder på varuförsörjningens område har 
därför blivit väsentligt större än tidigare". 

Efter att ha konstaterat detta redogör OEF för de metoder med 
vilka man avser att trygga folkförsörjningen: beredskapslagring i 
fred, ersättningsproduktion, spridning och ransoneringar i krig m fl 
sådana åtgärder. Intet nämns om import utifrån, vilket är för
vånande eftersom behovet så tydligt påtalats tidigare. Motivering 
överlåts åt skriftens läsare. 

OEF utgår kanske ifrån att ett krig i kärnvapnens tidevarv blir 
kort så att våra beredskapslager räcker. Man bör då besinna att 
spekulationer i en så väsentlig fråga som vårt lands uthållighet vid 
krig kan få ödesdigra och helt avgörande konsekvenser om de slår 
fel. Om fienden har tid på sig kan avspärrning vara ett billigt sätt 
att få oss på knä. 

Ett annat motiv kan vara att utsikterna att etablera en krigshan
delspolitik typ andra världskriget bedöms vara små. Och det är 
kanske så. Hägglöf avslutar sin bok om Sveriges krigshandelspolitik 
under andra världskriget med följande ord: "Därest blockadkriget i 
en eventuell framtida storkonflikt skall taga sin början vid de posi
tioner, som uppnåddes under 1944, och med de metoder, som då 
komma till användning, är det inte sannolikt att Sverige ånyo skall 
kunna fullfölja en politik liknande den svenska krigshandelspolitiken 
under andra världskriget" (Krigshandelspolitiken bröt samman under 
sen våren 1964). 

Men det framgår också av Hägglöfs bok, hur stor vikt lejdtrafiken 
tillmättes under det senaste kriget och hur stora ansträngningar som 
därför gjordes för att hålla den igång. Många till synes oöverkomliga 
hinder tornade upp sig under krigets lopp, men man gav sig inte! 
Hägglöf skildrar hur vår dåvarande handelsminister Herman Erics
son i mörka ögonblick brukade berätta den gamla historien om de 
två grodorna som råkat falla i ett stort fat med grädde. Den ena 
grodan konstaterade helt förståndigt att inga utsikter till räddning 
förelåg och föredrog att fridsamt drunkna, medan den andra, utan 
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att riktigt veta varför, fortsatte a t t förtvivlat simma omkring tills 
den plötsligt fann mark under fötterna - grädden hade rörts till 

smör! 
Den historien kan vara aktuell fortfarande. Vi bör inte ge en 

fiende den fördelen att vi själva avskär oss från förbindelserna över 
havet bara för att det kanske förefaller svårt att etablera en ny krigs
handel. En förutsättning för underhåll utifrån torde nämligen vara 
att våra allierade anser det lönsamt att sända oss underhåll. Och det 
aör de antaglio-en inte om de dyrbara varorna löper stor risk att 
t> t> . . • l o o d' sänkas på vägen h!t för att V I mte 1ar resurser att ata oss var an et 
av skyddet. 

Frågan har också psykologisk betydelse. Det visade sig under sista 
kriget att Göteborgstrafiken genast blev mycket populär och att det 
innebar en känsla a v befrielse för vårt folk att svenska fartyg med 
flag<>an i topp kunde segla ut och in över Västerhavet. Denna känsla 
had; sannolikt varit än starkare om vi deltagit i kriget och då 
bidragit till vår psykologiska uthållighet. 

En främmande nation, som av någon anledning kalkylerar med 
att betvinga oss, måste dessutom rimligen räkna med större insats
kostnader om han vet att vi disponerar egna stridskrafter för skydd 
av förstärkningar. Flottans möjligheter att fullgöra uppgifter i sjö
fartsskyddet på verkar alltså vårt försvars krigsavhållande effekt. 

Januari 1965 utgav Centralförbundet för Folk och ~ö:·svar en 
skrift om Sveriges säkerhetspolitik författad av Karl Fnth10fson. I 
avsnittet om försvarets uppbyggnad återfinns bl a följande passus: 
"Om produktionslivet är alltför ensidigt och beroende av import, 
kan vi efter en tid a v avspärrning komma i ett svaghetstillstånd. 
Därför måste lagring ske, men även speciell produktion förberedas". 
Man noterar att ej heller här nämns eller diskuteras möjligheterna till 
krigsimport och skydd av denna. Det är ju tänkbart at.t ett ~örsvars
system där man förbereder sig för import av varor utifrån mte kan 
anses förenligt med vår neutralitets- och självständighetsp~litik: Det 
är dock så uppenbart att ett högt utvecklat land som Svenge eJ kan 
isolera si<> från den övriga världen under en längre tid utan att svåra 
konsekve~1ser infinner sig. Problemen bör därför diskuteras och ställ
ningstaganden motiveras. Det är önskvärt att så blir fallet i. OB 65 
och den kommande försvarsutredningen. Ett i fred förberett Import
skydd måste, som tidigare nämnts, bidraga till att verka krigsav-
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hållande på en presumtiv angripare, vem han än är, och om vi trots 

allt blir anfallna måste det avsevärt bidra till vår uthållighet och 

räddning. Sjöfartsskyddet är alltså en ej oväsentlig del av vårt inva

sionsförsvar. Det fordras starka och väl redovisade skäl för att åter 

uppskjuta ersättningsanskaffningen av fregatter och helikoptrar för 
vårt sjöfartsskydd! 
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HERR BJORN TRAUNG 
Svenska fiskefartyg 

på västkusten 

Under 1900-talet har den svenska fiskerinäringen utvecklats starkt. 

Fram till den sis ta si ll periodens slut år 1896 bedrevs fisket i huv ud

sak av dels mindre seglande fiskebåtar som voro kustbundna och 

dels med s. k. landvadar. 
Vid tidigare sillperioder hade befolkningen därför inga möjligheter 

att bedriva fiske längre ut från kusterna, vilket medförde svält och 

umbäranden när sillen försvann. Efter den sista sillperioden byggdes 

dock större båtar som tillsammans med den då allt van ligare tänd

kulemotorn gjorde det möjligt att bedriva högsjöfiske. Fångstplat

serna flyttades ut i yttre Skagerak, Nordsjön och något senare även 

till isländska farvatten och detta möjliggjorde utvecklingen fram till 

den moderna svenska fiskeflottan. 
Den svenske fiskaren använde sig tidigare för det mesta av not, 

garn och linfiskeredskap. I och med att flyttrålen slog igenom på 

1940-talets mitt steg kravet på större och framförallt starkare trålare. 

År 1955 började de nya, moderna ståltrålarna på allvar göra sig 

gällande för vån flyttrål- och bottentrålfiske. 

I och med att ståltrålarna trängde in på marknaden uppstod en 

stark principdiskussion mellan stål- contra träbyggt fartyg. Under 

vissa år bestod nybyggnadsprogrammet av en övervägande del stål

fartyg men träfartygen har dock fortfarande kvar sitt goda anseende 

hos många fiskare. 
Stålfartygen bygges nu i allmänhet upp till en storlek av ca 100 

fot och med maskinkrafter på mellan 700-900 hkr och utrustas med 

moderna och effektiva utrymmen för besättningen. En normal trå

larebesättnin g består av åtta man och dessa har till sitt förfogande 

både dusch, kylsldp, varmvatten, gasolspis, speciella torkrum för 

arbetskläder etc. Man satsar på trivseln och bekvämligheten ombord 

på fartygen, för att därigenom kunna rekrytera även kommande 

generationer. 
Aven den nautiska utrustningen är av yppersta klass med radar, 
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navigator, radiotelefon, ekolod och naturligtvis modern kompass

anläggning. För fiskaren är fisksökningsinstrumenten a v stort intresse. 

Ekoloden som kom till användning efter andra världskriget, äro 
J~umera oumbärliga ombord och dessa ha utvecklats i rask takt och 
ha föga gemensamt med det ursprungliga lodet. 

Genom ekolodets begränsade "synvidd'!' har fiskarna fått stort 

intresse för hydrofonen (Asdicen). En s. k. sillasdie som nu förekom
mer i svenska fiskefartyg, :ir en helautomatisk anläggning som av
söker vissa områden enligt ett sinnrikt system, för att lämna fiskaren 

mest möjliga informationer. Operatören ombord får signalerna pre
senterade genom registrering samt via hörlurar och högtalare. 

I styrhytten arbetar skepparen metodiskt. Ekolodet och hydrofon

apparaterna arbeta dygnet runt. Han pejlar in fiskstimmen och be
dömer dess storlek, fart, riktning och djup, avsätter dessa i decca
korten under tiden som han i mörker och dimma övervakar fisk
platser med radar. Genom radiotelefon håller han kontakt med 
övriga fiskebåtar och erhåller besked från dem om fångster och 
deras positioner. VHF-apparater ger kontakt med partrålbåten, där 
varje kursändring, trålsättning etc, bestämmes. Allt detta sker även 
i hårt väder - fisket bedrives även i 15/ 16 sekundmeter vind, 
dygnet runt. Allt hänger på skepparen, på hans kunnighet, energi 
och utbildning. Den sista faktorn, är inte minst viktig för rätt hand
havande av fartyget och dess komplicerade instrumentutrustning. 

Den moderne fiskeskepparen har alltså stora möjligheter till effek
tivt fiske - skillnaden mellan honom och hans föregångare är stor. 

Den svenska fiskeflottan på västkusten består (1964) av närmare 

500 större fiskefartyg. A v dessa äro ca 200 relativt nybyggda och 
moderna fartyg, med ett nyvärde på närmare 1 milj. kronor per 

styck. Enbart sedan 1960 t. o. m. 1964 har flottan tillförts över 140 
nya fartyg. 

Det ligger således en stor kapitalinvestering i västkustflottan som 

i sin tur måste förräntas. Fisket är också en betydande näringsgren 
och under 1964 fångade västkustfiskarna 317.000 ton sill och fisk 
till ett nettovärde av ca 176 milj. kronor. 

Utveckling av fiskefartygen pågår i rask takt. Under 1965 har 
således nya båtar på 105 fots längd och 1 000 hkrs maskinstyrka 

beställts. Ca 20 st. större fiskefartyg finns dessutom i beställning till 
bohuslänska fiskelag. 
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Men även ur beredskapssynpunkt utgör dessa trålare en värdefull 

tillgång. Med en fulltrimmad besättning, vana att dygn efter dygn 
:J.l·beta under svåra förhållanden, kunna trålarna snabbt insättas för 

viktiga arbetsuppgifter under ofredstid. 
I utlandet, bl. a. Norge har man visat stort intresse för de större 

fiskefartygen. Man har funnit att relativt små insatser och kostnader 
behöves för att erhålla väl lämpade fartyg, för militära insatser, 

såsom sjöfartsskydd. 

Fiskefartyget LL 304 "Bo mö" av Käringön 

har en längd av 30,95 meter och en bredd av 6,62 meter samt ett 
djupgående av 3,09 meter. Dräktigheten är ca 155 bruttoton (65 
nettoton) och utrustad med 700 hkr. NOHAB dieselmotor försedd 

med en Hindmarcb/Berg propelleranläggning med reduktionsväxel 
och hydraulisk omställbar propeller. Den nautiska utrustningen be-
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Fiskefartyget LL 304 "Bornö" av Käringön 

står bl. a. av Decca radar och navigator. SIMRAD ekolod, typ Clip
per samt SIMRAD helautomatiska hydrofon typ SJ, kompassanlägg
ning samt radiotelefon. 

Den elektriska utrustningen består av en huvudgenerator på 12 kw 
som anslutits huvudmotorn. Till hjälpmotorn på 28 hkr är dessutom 
en 16 kw generator kopplad. El-anläggningen är på 200 volt 
kompletterad med 24 volt för maskinrum, skans, däckshus och radio
telefon. På däck finns bl. a. en hydraulisk 6-tons winsch med 3 
trummor. Fartyget har en max. fart av ca 13 knop. 

Fartyget är klassat i Burean Veritas Atlantic Isklass utrustad en
ligt Svenska Inspektionens fordringar. Fartyget är levererat 1964 
genom Neptunus AB, Göteborg. 
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lEDAMOTEN 
PER BROMAN 

Årsberättelse år 1963 

Robotvapen 

Tidigare årsberättelser i robotvapen har i huvudsak oägnats åt .:n 
allmän översikt över utvecklingen inom robotvapenomradet det nar
maste föregående året. I denna årsberättelse kom~1er i -~örsta ~and 
att granskas de utländska robotsystemen, som anungen ar av d1r~kt 
svenskt intresse eller som på ett eller annat sätt påverkar den manna 
maktbalansen i världen. Vidare kommer att lämnas en redogörelse 
för några svenska robotsystem samt för några tekniskt intressanta 
utvecklingslin jer. Samtliga data i denna redogörelse är hämtade ur 
öppna källor och bör därför betraktas som ungefärliga. 

Utländska robotsystem av marint intresse 

Väst 

R o b o t s y s t e m, P o l a r i s 

Detta robotsystem har tidigare berörts i denna tidskrift, men jag 
har t rots detta valt att relativt ingående beskriva robotsystemet för 
att på det sättet söka ge en bild av alla de tekniska problem, som är 
förknippade med ett strategiskt vapen av denna ar_t. 

Polaris-systemet blev operativt i november 1960 1 och med att d~n 
amerikanska ubåten George Washington blev klar för operauv 
patrullverksamhet. Hon lämnade nämligen Charleston med full last 
av 16 robotar den 15 november 1960. Sedan dess har ett flertal 
atomubåtar blivit klara och i dag uppgår den totala styrkan till 18 
stycken. År 1967 skall antalet operativa ubåtar vara 41 stycken, 
tillsammans utrustade med 656 stycken Polaris-robotar. 

Systemet blev operativt ungefär 2 år tidigare än u~sprungligen 
planerats. Tidsvinsten tillskrivs i första hand det anvanda plane
ringssystemet, det nu så välbekanta PER T -systemet. 
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Polarisrobot skjuten fr!in ub!it . 

Robotsystemet, till v ilket man få r räkna icke blott roboten utan 
även den atomdrivna ubåten, kan med sin praktiskt taget obegrän
sade räckvidd och med en uthå llighet, som endast är begränsad av 
besättningen, utföra undervattensoperationer i alla internationella 
vatten över hela världen, och det kan med sina robotar nå ca 70 °/o 
av jordens yta. Insatsberedskapen är mycket hög och robotarna är 
klara för avfyrning inom några minuter efter det ubå ten fått order 
om insats. Rörligheten, möjligheten att undandra sig upptäck t, och 
den höga insatsberedskapen har gjort a tt detta robotsystem anses 
vara ett av Förenta Staternas mest moderna strategiska vapen. 

Roboten är en tvåstegs ballistisk robot som drivs av raketmotorer 
med fast bränsle. Styrningen sker med hjälp av ett tröghetsnavige
ringssystem, som icke fordrar några kontroller eller order efter av
fyrningen. 

Utvecklingen av robo ten har skett i tre steg: 
Polaris Al med en ungefärlig räckvidd av 2 200 km; 
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Polaris i genomskärning . 

Polaris A2 med enräckvidd av ungefär 2 800 km och slutligen 
den tredje typen 

Polaris A3 med en räckvidd av ungefär 4 600 km. 

Samtliga robotar är utrustade med kärnstridsdel vars styrka va
rierar mellan 1/2-l megaton. 

Utprovningen av systemet tog sin början i septemb~r 1948. Till 
att börja med skedde utskjutnin~arna ~rån sta_rtrampeor 1 l~nd, sena~e 
från övervattensfartyg och slutitgen fran nedsankt ubat strax utanfor 
Cape Kennedy. Det stora probleme: i utvecklinge~ var kra~~t att 
roboten skulle skjutas ut fran tuber 1 undervattenslag~. med hj~lp av 
tryckluft, varefter robotens krutraketmotor skulle tandas, nar ro
boten brutit vattenytan och nått en viss höjd. D essa pro_blem har 
tydligen kunnat lösas utan större svårigheter och utprovmng~.n h~r 
gått planenligt. Den mer avancera~e typen A2 var klar for s1tt 
första flygprov från Cape Kennedy 1 oktober 1961. 
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Polaris A3 är ett betydligt större utvecklingssteg än utvecklingen 
från Al till A2. A3 beräknas nämligen få ungefär 60 Ofo större skott
vidd än A2. Någon förstoring av själva roboten är icke nödvändig 
för att nå dessa bättre prestanda. Den första AJ-roboten sköts från 
undervattensläge, på ungefär 12 meters djup, den 26 oktober 1963. 
Det var endast ett skott med begränsad räckvidd på ca 320 km, men 
sedan dess har skjutningarna fortsatts och enligt det ursprungliga 

Polaris-ubåt. 
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programmet skall roboten vara operativ un
der senare hälften av 1964. Några uppgifter 
huruvida detta program i sin helhet har kun
nat följas har icke stått att få i öppna källor. 

Styrsystemet i Polaris-robotarna bygger på 
ett tröghetsnavigeringssystem. För roboten 
A3 har detta system minskats med ungefär 
113 i såväl volym som vikt. Detta har kunnat 
uppnås genom att gyroskopen och accelero
metrarna gjorts betydligt mindre men sam
tidigt fått högre precision. För ett tröghets
navigeringssystem är det nödvändigt att med 
stor noggrannhet känna utskjutningsplatt
formens läge i förhållande till målet. För 
detta ändamål är ubåtarna utrustade med 
ett tröghetsnavigeringssystem. U ppskjutan
det av navigeringssatelliter, i första hand 
Transit, synes bl a vara ett led i att 
uppnå största möjliga noggrannhet i be
stämning av ubåtarnas läge. Med dessa satel
liters hjälp kan nämligen ubåtarnas tröghets
navigeringssystem kontrolleras. Ubåtarna kan 
således med stor precision känna sitt läge och 
är koordinaterna för det mål som skall an
fallas kända, kan uträkningen av skjutdata 
göras med stor noggrannhet. Robotens eget 
styrsystem får på detta sätt de informationer 
som erfordras för att den skall nå avsett mål. 

Enligt de ursprungliga planerna var det 
meningen att samtliga Al och A2-robotarna 
skulle utbytas mot A3. På grund av ekono
miska svårigheter kommer emellertid endast 

Al-roboten att utbytas mot robotar av typ A3. Utbytet av A2-
robotar mot A3 har skjutits på framtiden. 

Ytterligare en utvecklingslinje har på senaste tiden lancerats. 
Denna nya robot går under beteckning B3. Medel för denna utveck
ling har begärts för år 1965. Avsikten med denna utveckling är att 
behålla samma räckvidd som A3, men att utrusta den med en större 
stridsdeL För att ernå detta skall roboten göras av lättare material, 
den skall få ett mindre utrymmeskrävande styrsystem och 
den skall ha fast bränsle som har 50 Ofo högre specifik impuls än det 
nuvarande. B3 skall ha samma dimensioner som A3 så att den kan 
skjutas från de redan byggda ubåtarna. Vissa smärre ändringar på 
utskjutningsrören erfordras dock, men samma. ant:l B3 skall. kunna 
medföras. En viss tveksamhet tycks emellerud rada huruv1da ut
vecklingen skall igångsättas. Tveksamheten är framfö~ allt dikte1:~d 
av den osäkerhet man i USA tycks ha om det framt1da ryska for
svaret mot robotar och ubåtar. 

Vissa uppgifter om funktionssäkerheten hos Polarisroboten har 
kunnat utläsas ur öppna källor. Sålunda har under 2'12 år skjutits 
61 stycken Polaris-robotar varav 45 skott anses som lyckade. D e 
fl esta misslyckade skotten sköts i början av tidsperioden och av de 
29 sista skotten har 26 varit lyckade. Som synes en mycket hög 
funktionssäkerhet. 

Några kostnadsuppgifter kan komplettera bilden av detta gigan
tiska robotprojekt . En Polaris-ubåt, komplett med robotar, kostar 
150 miljoner dollars. . 

Polaris-programmet når kostnadsmässigt sin högsta punkt 1 slutet 
av 1964 då 10 600 miljoner dollars beräknas ha förbrukats på ut
veckling och produktion av Polaris Al, A2 och A3 samt på de 41 
ubåtarna. Under 1963 belöpte sig utgifterna på 1 780 miljoner dolla rs 
och för 1964 beräknas de till 600 miljoner dollars. 

Den amerikanska Polaris-styrkan benämnd FBM (Fleet Ballistic 
Missile) uppges komma att organiseras på 5 divisioner. För denna 
styrka erfordras en understödsflotta på 6 tendrar, 6 förrådsfartyg 
och ett antal flytande torrdockor jämte andra stödfartyg. 

En händelse av stor betydelse för Polaris-utvecklingen var när 
engelska staten i december 1962 beslöt sig för att välja. Pol~ris
robotar för de ubåtar som skall utgöra en del av Storbntanmens 
strategiska atomvapenarsenaL Beslutet innebar att skrov, reakto~er 
m m skulle tillverkas i England under det att själva robotarna m-
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köptes från USA. I själva verket var nog beslutet i viss mån dikterat 
av att brittiska regeringen ville hjälpa skeppsvarven över en kritisk 
situation. Royal Navy har sålunda beställt 4 atomubåtar, vilka var 
och en kommer att utrustas med 16 Polaris-robotar typ A3. 

Den utveckling, som pågår i USA, att ta fram multipelstridsdel till 
Polaris A3, kommer troligen hinna bli klar till 1968 då de engelska 
Polaris-ubåtarna skall börja träda i tjänst. Den mest troliga utform
ningen av dessa multipelstridsdelar blir att stridsdelen kommer att 
innehålla 3 stycken substridsdelar, vilka hålls ihop ända tills ned
farten påbörjas, då de separeras och sprides på ett sådant sätt att de 
täcker målet som ett klöverblad. Detta är den enklaste typen av 
multipelstridsdel och ett första utvecklingssteg. För en robot av 
Polaris storlek kan antalet substridsdelar ökas till kanske 15 stycken, 
vilket skulle möjliggöra att en matta av kärnvapenexplosioner lägges 
över målet . Detta kommer troligen att ställa försvaret inför mycket 
stora svårigheter. 

Antiub årsrobotsystem 

Ett robotsystem som på senare tid tilldragit sig mycket stort marint 
intresse är det amerikanska antiubåtsrobotsystemet Subroc (förkort
ning av Sub Marine Rocket). Behovet av ett sådant robotsystem stod 
klart för US Navy, när hotet från den alltmer växande sovjetiska 
ubåtsflottan mot den amerikanska sjöfarten blev uppenbar. Redan 
våren 1957 fanns ett utkast klart till detta vapensystem. Under den 
senaste tiden har en hel del detaljer om robotsystemet offentliggjorts 
i öppen press. Tydligen har man nu kommit så långt att systemet 
inom den allra närmaste framtiden kommer att anses som operativt. 

Roboten, som utvecklats av Naval Ordnance Laboratory, medför 
en kärnladdning i form av en sjunkbomb. Systemet är konstruerat 
för anfall mot fientliga ubåtar i undervattensläge men kan även an
vändas mot ytfartyg. Vapnets maximala räckvidd uppskattas till 
60 a 80 km. 

Den amerikanska flottan bygger för närvarande 25 stycken atom
drivna ubåtar av klass 594, vilka samtliga skall utrustas med Subroc
systemet. Sammanlagt finns i dag 5 ubåtar av denna klass i tjänst. 
Den första ubåten som försågs med Subroc-systemet var Tresher, 
vilken gick förlorad genom en olyckshändelse i början av år 1964. 
Ett systerfartyg, Permit, är utrustad med Subroc-systemet och har 
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Subroc skjuten från ubåt i undervattensläge. 

utfört de flesta av undervattensproven med roboten. Ubåtarna av 
denna klass har ett deplacement om ca 3 750 ton och en längd om 
84 meter samt utrustade med ett mycket avancerat akustiskt zonar
system. 

En första omgång robotar förvaras och skjuts ut från ubåtens 
torpedtuber, och utöver detta antal robotar finns ett reservförråd. 
Före utskjutning matas data från fartygens zonarsystem, från radar 
eller från periskop, in i ett eldledningsinstrument. Med dessa data 
och informationer från ubåtens tröghetsnavigeringssystem kan med 
hjälp av eldledningens analogi- och digitalräkneenheter flera mål 
följas. Order kan matas till såväl robotar som torpeder. Denna för
måga att behandla många mål och vapen samtidigt väntas bli av stor 
betydelse vid försvar mot fientliga ubåtar, som anfaller i större 
antal. 

Robotens längd är 6,3 meter och vikten ungefär 1 800 kg. Den 
skjuts ut horisontellt genom torpedtuben. Första steget har en 
diameter av 53 cm och är 4 meter långt. Andra steget är ungefä r 
3 meter långt och har mindre diameter. Roboten drivs av en raket
motor med fast bränsle. En krutladdning genererar den elektriska 
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Submc. 

kraften, som behövs för robotens kraftförsörjning. I utrustningen 
ingår ett tröghetsnavigeringssystem varifrån styrorder matas till ett 
hydrauliskt servosystem. 

Systemet fungerar på följande sätt. När målangivningen är given 
börjar avstånds- och bäringsdata från ända upp till 8 givare att 
matas in i eldledningsinstrumentet. Detta bestämmer målets senaste 
position och dess rörelse i förhållande till det egna fartyget varefter 
en predikterad framförpunkt uträknas. Dessa eldledningsdata matas 
sedan till roboten. Presentation av måldata samt övriga geografiska 
anfallsförhållanden, vattenförhållanden m m presenteras på ett PPI. 

Roboten skjuts ut ur torpedtuben på samma sätt som en vanlig 
torped. Totalt finns det 3 torpedtuber, som ligger över varandra på 
vardera sidan om stäven. Eldledningsinstrumentet kan visserligen 
behandla ett antal vapen samtidigt, men i praktiken måste ungefär 10 
sekundmeters uppehåll göras mellan skotten, för att undvika inte
ferensproblem. När roboten kommit fri från torpedtuben släpper en 
igångsättningsstång som startar en fördröjningskrets. Efter 1 sekund 
startas robotens motor. För att roboten skall komma på säkert avstånd 
från ubåten är motorns dysor täckta av plåtar. När emellertid tryc
ket blir tillräckligt högt brister dessa plåtar och motorn ger driv
kraft. I de fyra dysorna finns strålroder vilka genom order från 
robotens styrsystem styr roboten i önskad riktning, såväl i vattnet 
som i luften. På detta sätt bryter roboten vattenytan driven av raket
motorn. I en i förväg bestämd punkt i banan, vilken beräknats av 
eldledningsinstrumentet innan roboten lämnat torpedtuben, utlöses 
en signal från styrsystemet och sprängbultarna mellan första och 
andra steget sprängs bort. En andra signal från styrsystemet utlöser 
en bromskraft som är ungefär 1 1/2 ggr så stor som den framåtriktade 
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Asroc placeras i sitt startställ pJ. en amerikansk kryssare 

kraften. Härigenom separeras första och andra steget och det första 
steget faller ned i havet. Andra steget som saknar drivmotor fort
sätter mot målet. För att ge det aerodynamisk stabilitet är det försett 
med roder. Rodren manövreras genom signaler från robotens styr
system. Alldeles innan roboten slår i vattnet separeras rodren från 
roboten. Nedslaget sker med en hastighet av ca 360 m/sek. En stöt
upptagande noskon, som bryts sönder när roboten slår i vattnet, 
absorberar största delen av anslagsenergin. Projektilen sjunker sedan 
som en sjunkbomb och kärnstridsdelen detonerar på ett förutbestämt 
djup. 

Kostnaden för utveckling och produktion av Subroc-systemet har 
uppgivits röra sig om ca 200 miljoner dollars. 

I den amerikanska antiubåtsrobotfamiljen ingår även robot
systemen Asroc och Astor. 

Asroc är ett ubåtsjaktvapen, som skjuts från övervattensfartyg. 
Själva roboten består av en krutraketmotor, vilken hopbyggts med, 
i en version, en målsökande ubåtsjakttorped, i en annan version med 
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Asroc avfyras frdn jagare. 

en kärnladdad sjunkbomb. Räckvidden för systemet är ca 15 km. 
Systemet är operativt på eskortfartyg, jagare och kryssare. 

Parallellt med utvecklingen av Asroc har en liknande utveckling 
skett i Frankrike. Den franska roboten benämnd Malafon har prest
anda som i stort överensstämmer med Asroc's. Konstruktivt skiljer 
den sig från den amerikanska roboten därigenom att den aerodyna
miska utformningen är gjord för en bestrykande flygbana på låg 
höjd. Härigenom blir robotens dimensioner väsentligt större och 
därmed hanterbarbeten ombord sämre än Asroc. 

Astor är ett antiubåtsrobotsystem avsedd för ubåtar. Roboten är 
trådstyrd och räckvidden uppges vara 20 km. 

8:2 

Principen för Asroc-systemet. 

Luftvärnsrobotsystem 

Av marina luftvärnsrobotar med längre räckvidd är de ameri
kanska T-robotarna väl kända. Till denna familj av robotar hör 
Tartar, Terrier och Talas. Dessa tre robotsystem är i dag standard
vapen på den amerikanska flottans större fartyg. Den utveckling 
som pågår i USA på luftvärnsrobotområdet tycks inriktas mot att 
utveckla ett nytt luftvärnsrobotsystem som kan ersätta dessa T
robotar. Man siktar mot att denna ersättning skall kunna ske någon 
gång under 1970-talet. Som ersättare hade man, tills helt nyligen, 
tänkt sig ett nu nedlagt projekt benämnt Thyphon. Det systemet 
visade sig emellertid bli alldeles för komplicerat och utrymmeskrä
vande för att kunna rymmas på mindre och medelstora fartyg. Inom 
Thyphon-projektets ram har emellertid utvecklats flera av de element 
som kommer att ingå i det nya systemet som i stället utvecklas, vilket 
benämns Advanced Standardized Missile System (ASMS). Forsk-
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U båtsjaktroboten M alafon 

nings- och utvecklingsarbetet, som igångsatts på detta system, be
räknas kosta ca 400 miljoner dollars. 

Tartar- och Terrier-systemen är konstruerade så att vissa kompo
nenter i robotarna kan användas i såväl det ena som i det andra 
systemet. Detta har medfört att underhållskostnaderna väsentligt 
kunnat nedbringas. För närvarande utgöres beväpning på ca 40-talet 
fartyg av Tartar och Terrier-systemen och ytterligare ett 30-tal 
fartyg beräknas inom den närmaste tiden komma att förses med dessa 
typer av luftvärnsrobotar. Andra nationer såsom Frankrike, Italien, 
Australien och Japan har köpt något av dessa robotsystem, i första 
h::md Tartar, för beväpning av sina marina stridskrafter. 

I Storbritanninen har utvecklats ett luftvärnsrobotsystem för far
tygsbruk som prestandamässigt kan jämföras med Terrier och 
Tartar-systemen. Detta robotsystem, benämnt Seaslug är nu operativt 
på jagare av County-klass. Aven här fortsättes utvecklingen och det 
projekt som synes ha de bästa förutsättningarna att bli seaslugs 
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efterträdare kallas Sea Dart. Detta system blir mindre utrymmes
krävande och roboten får högre fart samt ett förbättrat målsökar
system. Bland intressenterna i detta projekt nämns holländskt 
flottan . 

Behovet av lätta luftvämsrobotsystem för såväl marint- som arme
bruk har de senaste åren alltmer accentuerats. Det måste emellertid 
konstateras att den hittills gjorda insatsen på utvecklingen av sådana 
system givit magert resultat. Orsaken härtill är kanske, när det gäller 
marina system, att USA icke förrän i samband med Cuba-krisen fick 
klart för sig behovet av luftvärnsrobotsys tem på mindre fartyg. 
Eftersom utvecklingen av lätta luftvärnsrobotsystem för arme- eller 
marint bruk i allmänhet sker parallellt kommer den följande redo
görelsen att omfatta båda dessa typer av luftvärnsrobotsystem. 

Ett luftvärnsrobotsystem, som tilldragit sig stort intresse under de 
senare åren och som många nationer hoppats mycket av, är det lätta 
luftvärnsrobotsystemet M auler. Det har emellertid visat sig att myc
ket stora svårigheter varit förknippade vid projekteringen och 
konstruktionen av robotsystemet. Ständiga förseningar och svårig
heter har gjort att US Army vid flera tillfällen beordrat översyn av 
hela programmet och på många håll tvivlar man nu på programmets 
framtid. Förseningen är ungefär 18 månader. I den ursprungliga tids
planen angavs att tillverkningen skulle börja 1964. I avvaktan på 
att man skall komma tillrätta med dessa problem har US Army 
skurit ned den månatliga anslagstilldelningen med ungefär 60 °/o. 
Svårigheterna med Matder uppges bero på att de operativa kraven på 
systemet varit för högt ställda. Bl a har det stipulerats att roboten 
skall kunna engagera mål på så nära håll som 450 meter. Detta har 
resulterat i mycket stora styrningsproblem, Aven kravet att robot
systemet skulle kunna rymmas i en bandgående vagn har gjort att 
problemet med interferens mellan de elektroniska apparaterna sins
emellan i en sådan vagn är mycket svåra att komma tillrätta med. 

Huruvida Mauler överhuvudtaget blir ett operativt luftvärns
robotsystem är väl ännu för tidigt att sia om. Manlersystemet har 
också varit avsett att kunna placeras ombord på fartyg och det pro
grammet benämns Sea-M auler. Trots de svårigheter som nu är för
knippade med konstruktionen av an11eversionen av Matder synes 
dock icke US Navy ha gett upp hoppet på att kunna utveckla Sea
Mat!ler till ett effektivt lä t t luftvärns robotsystem för mindre fartyg. 
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US Navy tycks dock avvakta resultaten av armens ansträngningar 
att komma tillrätta med urvecklingsproblemen. 

Som exempel på andra lätta luftvärnsrobotsystem av samma klass 
som Mauler kan nämnas det samarbete som etablerats mellan Short 
Brothers & Harland och de franska firmorna Dassault och Matra. 
Dessa firmor har nyligen presenterat ett nytt luftvärnsrobotprojekt 
benämnt Aramis. I marin vers ion kallas systemet Athos. Det är ett 
vapensystem avsett att användas mot lågt flygande plan men det 
skall även vara användbart för att bekämpa anfallande robotar. 
Aven för andra mindre nationer torde ett vapen av denna klass vara 
av den allra största betydelse. Projektet befinner sig än så länge på 
projektstadiet och det är oklart huruvida de engagerade firmorna 
kan finna hågade spekulanter som är beredda att satsa erforderliga 
utvecklingsmedel. 

Det kan vara på sin plats att i detta sammanhang erinra något om 
utvecklingen på de landbaserade lätta luftvärnsrobotsystemen. Redan 
för ca 3 år sedan utbjöd Short Brothers & Harland en landbaserad 
version av Seacat benämnd Tigercat. Den var i stort sett uppbyggd 
på samma sätt som den fartygsbaserade typen. Roboten skulle i sitt 
enklaste utförande följas med hjälp av ett optiskt sikte och styr
signalerna skulle överföras till roboten med hjälp av radiolänk. I en 
mer avancerad version skulle systemet vara anslutet till en mark
radarstation som kunde följa roboten och ge styrsignaler. Man tänkte 
sig att kunna använda redan befintliga kanoneldledningssystem för 
detta ändamål. Tre stycken startställ skulle anslutas till varje radar. 
Möjligheterna att göra ett fullständigt helautomatiskt system har 
också studerats. De stora fördelarna med Tigerear-systemet skulle 
vara den minimala utvecklingstiden och de små kostnaderna. Dess
utom kunde man förutse en mycket hög tillförlitlighet enär man 
kunde bygga på erfarenheter från Seacat-systemet. Trots alla dessa 
fördelar har systemet icke accepterats och man har inte lyckats in
tressera några köpare. Alla tycks vänta på något bättre trots att 
detta kommer att medföra enormt mycket högre kostnader och större 
>vårigheter på den tekniska sidan. 

I Storbritannien har utvecklingen mot en mer avancerad lätt luft
värnsrobot skett under många år och olika projekt har sett dagens 
ljus. Ett av de första vid sidan av Seacat/ Tigercat kallades PT 428. 
Det var ett vapen av samma typ som Mauler. Någon utveckling av 
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Redeyesystemets huvuddelar, sikte, utskjutningstub och robot. 

systemet kom ej till stånd enär det beslöts att Mauler skulle bli det 
för NATO gemensamma luftvärnsrobotsystemet av denna klass. 

Ett annat luftvärnsrobotsys tem som i princip är en förenkling av 
PT 428 kallas ET 316 eller Sightline. Man räknar med att Sightline 
kommer att bli ett relativt billigt och enkelt vapen utan allväders
egenskaper. Systemet beräknas få god rörlighet, och bli operativt om
kring 1968 under förutsättning att erforderliga medel ställs till för
fogande. Det kan förefalla egendomligt att man i dag ej kräver 

allvädersegenskaper av ett lätt luftvärnsrobotsystem, men det finns 
många specialister som förfäktar att mörker- och allväderssystem 
inte är något absol ut krav för ett taktiskt luftvärnsrobotsystem. 
Grunden för detta resonemang är att flygplan, som anfaller mark
mål, erfordrar optisk sikt om resultatet av anfallet skall bli tillfreds
ställande. Kan den anfa llande piloten se sitt mål kan också för
svararen se flygplanet, säger man. Med detta resonemang är det icke 
nödvändigt med allvädersegenskaper. Ett lätt luftvärnsrobotsystem 
kan vara av en relativt enkel konstruktion, ty det är ju avsett endast 
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Skjutning av Redeye. 

för punktförsvar och skall endast bekämpa fl ygplan som direkt an

faller det mål som roboten är avsedd att skydda. Vid ett sådant 

resonemang bortser man helt från det fallet att skyddsföremålet är 

ett fartyg som kan anfallas med exempelvis målsökande robotar. Ett 

marint lätt luftvärnsrobotsys tem bör därför ha allvädersegenskaper. 

På den senaste Hannover-mässan visades ett luftvärnsrobotsystem 

som kallas P 250 . Det är ett robotsys tem som utvecklas i Tyskland 

i samarbete med den franska flygplansindustrin Nord-Aviation. 

P 250 är mycket lik den projekterade Seacat Mark II. Några detaljer 

om roboten och robotsystemet har ännu icke stå tt att få i öppna 

källor. 

Behovet av ett lätt luftvärnsrobotsystem, användbGJ.rt för taktiskt 

rörliga armeförband, har ständigt stått klart för de stora nationerna. 

Srora medel har satsats på att realisera ett sådant projekt. För den 

amerikanska armen har under en längre tid pågått utveckling av ett 

projekt benämnt Redeye. Synnerligen svåra utvecklingsproblem har 

gjort att man allteftersom projektet framskridit varit tvungen att 
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göra av kall på de ursprungligen ställda taktiska kraven. Ameri

kanska armen har i dagarna tecknat ett kontrakt på ca 13 miljoner 

dollars för tillverkningen av roboten. De tidiga re svårigheterna har 

i viss mån övervunnits och den 3 år försenade roboten torde bli 

operativ 1965-1966. 
Roboten består av en enkel tub med 7,6 cm diameter och med en 

längd av 1,2 m. Stö rre delen av tubens längd upptages av roboten s 

start- och drivmotor som är en kru traket. Stridsdelen i robotens 

främre del är av konventionell typ. För a tt nå verkan i målet fordras 

direktträff enär zonrö r saknas. Roboten är försedd med !R-mål

sökare. Et t komplett vapensystem består av robot och utskjutningsrör 

av glasfiber. Utsk jutningsröret är försett med bärrem och optiskt 

sikte och tjänar både som förvarings- och transportbehållare för 

roboten. Roboten klargöres för avfyring på ett par sekunder. 

Skytten kan sedan med hjä lp av det optiska siktet följa det an

fallande flygplanet och när han får en signal om att robotens IR

målsökare fångat målet kan han avfyra roboten. När roboten lämnar 

utskjutningsröret fälls rodren ut och roboten stabilise ras i sin flykt 

och styres med hjälp av målsökaren mot målet. 

Det stora problemet med ett luftvärns-robotsystem av här beskri

ven typ är att ge skytten målangivning samt att undv ika vådabe

skjutning. D et finns många som hyser farhågor för att ett system 

av denna typ är av synnerligen begränsa t värde, dels därfö r att 

skytten knappast kan komma på mål mot flygplan med hög under

ljudsfart och dels därför att risken för vådabeskjutning är så sto r att 

systemet endast i undantagsfall kan utnyttjas. Applicerat för marint 

bruk kan ett system av här beskrivet slag fylla ett behov, i första 

hand som beväpning på mindre örlogsfartyg och handelsfartyg. 

O st 

Fart ygsbaserade robotsystem 

För den sovjetiska flottan har under många år utvecklats olika 

robotsystem, vilka installerats på ombyggda örlogsfartyg av skilda 

typer. Utvecklingen har omfattat såväl sjö- som luftvärnsrobotar. 

P å senare tid har ett nytt fartyg visat sig såväl i Östersjön som i 
Norra Ishavet. Detta fartyg tycks från början vara byggt för be

väpning med robotar. 
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Sovjetisk robotjagare. 

Fartygstypen, som går under beteckningen Kynda, är av ungefär 

en jagares storlek med ett standarddeplacement om ca 5 000 ton. De 

två fartygen av denna klass som hittills har siktats tycks vara byggda 

på mycket kort tid och återspeglar härigenom den sovjetiska skepps
byggnadsteknikens status. Att döma av vad som kan iakttagas på 

fotografier av fartygen tycks de vara väl i klass med vad den väst

liga världen kan presentera i övervattensfartyg utrustade med ro

botar. Ett framträdande drag i dessa nya sovjetiska fartyg är den 

komprimerade robotbeväpningen. Denna består av två grupper om 

fyra robotutskjutningstuber placerade för och akter. Dessa åtta 

utskjutningstuber får betraktas som fartygets huvudartilleri och från 

dem kan troligen avfyras ballistiska robotar av den amerikanska 
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Sovjetisk sjörobot för ex mtb av O SA-typ. 

Polaristypen. Tuberna är ca 2 m i diameter och ca 12 m långa. För 

att kunna avfyra robotarna kan tuberna troligen eleveras var för 

sig och hela utskjutningsstället riktas i sida. När det gäller att be

stämma vilken typ av robotar som avses skjutas från dessa fartyg 

kan det endast bli tal om gissningar. D et troliga är att de är av fler

stegstyp med lång räckvidd och av en typ som av NATO går under 

beteckningen Snark. Räckvidden hos dessa robotar bedöms till 

hundratals distansminuter. En räckvidd av den starleksordningen 

tillåter dessa sovjetiska övervattensfartyg att bekämpa mål av 

samma typ som de amerikanska Polarisubåtarna kan göra. Då en 

aktionsradie om ca 5 000 distansminuter eller mer inte är någon 

omöjlighet för örlogsfartyg av den här storleken kan Kynda-jagarna 

operera, åtminstone för en kort t id, på alla de sju världshaven. 

Den övriga beväpningen på dessa jagare är två stycken startställ 

för antiubåtsrobotar och för om de stora utskjutningsramperna för 

de ballistiska robotarna finns ett dubbelt startställ för luftvärns

robotar. Såväl startställ som robotar påminner om det amerikanska 

Tanar-systemet. 
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Skjutning RB 07 frc'in jagaren Södermanland. 

Den elektroniska utrustningen för såväl eldledning som predik
tering av mål är av imponerande omfattning. Mängder av antenner 
för såväl målföljnings- som spaningsradar finns på två stora rorn
liknande master. 

A v övriga sovjetiska robotbärande örlogsfartyg är OSA-klassen av 
stort intresse. Dessa små torpedbåtsliknande fartyg, vardera utrustat 
med fyra robotar, har tilldragit sig stor uppmärksamhet bl a genom 
att de en längre tid varit stationerade på Kuba. 

Fartygen är i stånd att anfalla såväl mål i kustzonen som över
vattensfartyg. Robotarna har en längd av ca 6 meter, är korsvingade 
och startas med hjälp av en startraket. En jetmotor övertar efter 
startfasen framdrivningen av roboten. l vissa källor har sagts att 
roboten styrs med radiolänk från någon patrullbåt eller dylikt, 
andra att den är ostyrd och försedd med målsökare för slutfasen. 
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Sikte och skytt. 

Svenska robotsystem för marint bruk 

Luftvärnsrobotsystem RB 07 

Under den senaste tiden har en del ytterligare uppgifter frisläppts 
om svenska marina robotsystem. Marinförvaltningen tecknade redan 
år 1960 kontrakt med den engelska firman Short Brothers & Har
land om inköp av två system Seacat, numera benämnt RB 07. 

Dessa system har nu installerats ombord på jagarna Södermanland 
och Gästrikland. Redan efter två år var fartygen klara för de första 
provskjutningarna och under 1963 genomfördes försök i operativ 
miljö med goda resultat. 

Systemet är robust och tillförlitligt. Vissa förbättringar i förhål-
lande till det engelska systemet har gjorts på de svenska fartygen, 
vilket medför att systemet är användbart även under mörker och 
nedsatt sikt. Startstället som rymmer fyra robotar har placerats på 
den aktra luftvärnsbryggan och ersätter där en 40 mm automat
kanon. 

Skytten är placerad i ett radarsikte vilket med hjälp av redan be
fintli()' eldlednin()' lä()'O'es på mål och låser på detta. När målet är 

b o bb 
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Skjutning RB 08 från jagare. 

i1!om porte kan skytten avfyra roboten och styra in den i siktkikarens 

harkors. Genom att behålla roboten på siktlinjen till målet kan träff 

erhållas utan att skytten ser målet. Svstemet kan således karak-
teriseras som halvoptiskt. · 

. Styrn~ngen a: rob.oten sker med hjälp av en tummanövrerad joy

st.Jck. V1d 1:nanovrenng av denna joystick alstras radiosignaler som 

v1a en r::~dwlänk sänds till roboten och där om l'andlas till stvr-
signaler. ' 

Sjörobotsystem RB 08 

.Utöver de uppgifter som tidigare publicerats i Tidskrift i Sjö

vasendet har 1 sknvande stund inga nya upplysningar frisläppts om 

det svenska sjö- och kustrobotsystemet RB 08, tidigare benämnt M20. 
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Robo tpjäs för RB 08 på jagare. 

Målrobotsystem för flottan 

Sedan mitten av 1962 existerar en målrobotorganisation vars 

uppgift är att förse flottans förband med målrobotar vid artilleri

och robotskjutningar. 
Själva målroboten är en amerikansk robot benämnd KD2R-5 

(svensk beteckning RB 03) , som i ett begränsat antal, hittills 37 

stycken, inköpts för flottans räkning. Roboten är av relativt enkel 

konstruktion och dess prestanda är icke särskilt imponerande, men 

för att ekonomiskt gå iland med ett målrobotsystem har det varit 

nödvändigt att göra avkall på prestandakraven. Själva organisa

tionen är uppbyggd kring Stabbo skjutplats, varifrån roboten kan 

startas och ledas. På denna skjutplats finns även resurser för klar

göring, återställning och vissa smärre reparationer av robotma

terielen. Själva organisationen framgår av bild. 
Den ena radaranläggningen kan följa roboten och den andra det 

skjutande fartyget. Värdena från dessa radaranläggningar presen

teras på ett automatiskt plottingbord i skjutledartornet. På det viset 

är det möjligt att medelst radiosignaler styra roboten i lämpliga 

anfallsbanor i förhållande till det skjutande fartyget. Efter genom-
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Målrobotorganisationen RB 03. 

förd skjutning styrs roboten tillbaka in mot skjutstationen och med 
hjälp av radiosignal kan roboten med hjälp av fallskärm landas på 
önskad plats. 

Verksamheten vid skjutstationen har pågått sedan maj 1962 och 
fram till den 1. 1 O. 1964 hade 178 starter ske tt. Den totala flygtiden 
för dessa 178 starter är 5 766 minuter, vilket gör en medelflygtid per 
start av 32 1/2 minut. 

Själva målrobotsystemet har successivt förbättrats och i dag kan 
roboten utrustas för olika alternativ beroende på önskemål från be
ställande förband. Sålunda kan roboten utrustas med höjdhållare, så 
att lågflygning kan ske på stora avstånd från skjutstationen. Vid 
skjutning med artilleri kan roboten förses med akustisk träffindikator 
som överför resultaten på radiolänk till en mottagarstation vid skjut
stationen. 

Nyttjandefrekvensen av robotsystemet har under det senaste halv
å ret varit mycket hög, vilket får tydas så att de skjutande förbanden 
upptäckt att systemet bidrager till att skapa realistiska övningar för 
såväl kanonluftvärn som robotluftvärn. 

Tekniska utvecklingslinjer 
Inom robotteknikens alla områden sker en ständig och enorm ut

veckling. Det skulle här föra för långt att söka ge en total bild av 
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Målrobot RB 03 strax efter start. 

denna utveckling. Jag har därför valt att något beröra den utveck
ling, som sker inom robotmotorområdet, en utveckling som jag be
dömer kommer att få stor betydelse för den militära robottekniken 
samt något om styrteknikens utveckling inom det optiska området. 

Lovande resultat har ernåtts med en ny typ av raketmotor be
nämnd hybridraketmotor. Denna typ av motor utnyttjar både fast 
och flytande drivmedel och tar tillvara erfarenheterna av de rena 
vätske- och krutraketsystemen. Vid konstruktionen av hybridraket
motorer söker man sålunda att tillgodogöra sig bägge systemens för
delar samtidigt som man söker undvika deras nackdelar. Med en 
vätskeraketmotor förknippas sådana egenskaper som reglerbar driv
kraft, goda prestanda och låg bränslekostnad. Dessa egenskaper kan 
i ett hybridraketsystem väl kombineras med krutraketens enkla upp
byggnad, stora täthet och goda lagringsegenskaper. Den kanske 
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Hybrid,-aketmotorns uppbyggnad. 

största fördelen med en hybridraketmotor är att den är säkrare vid 
framställning, hantering och drift än andra raketmotorer. 

I en vätskeraketmotor med lagringsbart bränsle är drivmedel och 
oxidaror förpackade i skilda behållare och bränsleflödet till bränn
kammaren kontrolleras med ventiler. Tändningen sker vanligen 

genom en hypergolisk reaktion. För att få ut bästa effekt ur en sådan 
rr;otor fordras noggrann injustering av ventilerna i matarledningarna. 

Krutladdningen i en krutraketmotor innehåller både drivmedel och 
oxidator. Uppbyggnaden blir enkel och några ventilsystem erfordras 
ej. Däremot är det praktiskt taget omöjligt att reglera drivkraften i 
en sådan motor. 

Figuren visar hur en hybridraketmotor är uppbyggd. Oxidations
medlet matas till en brännkammare, som innehåller ett syrefattigt 
bränsle exempelvis gummipolymer med metallpulvertillsats. Hybrid
bränslet saknar således oxidationsmedel och kan ej brinna annat än 
när oxidationsmedel tillföres. Denna egenskap möjliggör släckning 

och tändning av motorn och variation av drivkraften. Eftersom 
hybridbränslet ej kan brinna utan oxidationsmedel är risken för oav
siktlig tändning eller detonation obefintlig. Härigenom förenklas till-
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verkningen. Drivmedel och oxidationsmedel kan produceras i skilda, 

helt vanliga kemiska fabriker utan hänsyn till de restriktioner som 
gäller vid tillverkning av krutbränslen. Varje enhet kan således 
hanteras och lagras utan alltför dyrbar specialutrustning. Hybrid
raketmotorn är med andra ord en av de allra säkraste robot
motorerna. 

En motor av denna typ kan komma till användning i snart sagt 
alla robotsystem, från de allra minsta raketerna för attitydkontroll 
av rymdfarkoster till extremt stora bärraketer. Bränslet kan göras 
ri skfritt och lämpligen uppbyggas i lagom stora moduler för transport 

med vanliga transportmedel. Sammansättning till större enheter kan 
ske på startplatsen utan att risk för brand, detonation eller förgift
ning föreligger. Ett lagringsbart oxidationsmedel kan sedan pumpas 
in i den sammanfogade raketen på samma sätt som brännolja från en 
tankvagn. 

Hybridraketmotorutvecklingen är som synes en teknisk utveckling 
som med stor säkerhet kommer att få stor betydelse för såväl den 
civila som den militära användningen av raketsystem. Utvecklingen 
lovar gott och stora summor satsas på den fortsatta utvecklingen. 

Inom styrtekniken är det framförallt utvecklingen inom det 
optiska området som tilldragit sig stort intresse. Det är utnyttjandet 
av IR och Laser som mest intresserar robotteknikerna. 

Styrsystem, som bygger på IR-principen, har god marknad. Forsk
nings- och utvecklingsarbetet på detta område kommer troligen att 
öka i omfattning eftersom huvudkonkurrenten, radarn, kanske nått 
gränsen för vad den kan prestera vikts- och prestandamässigt. Om 

utvecklingen av IR-tekniken kan leda till sådana resultat att ut
nyttjandet av densamma kan göras mer väderoberoende får radarn 
troligen maka åt sig ytterligare. 

Laser-utvecklingen befinner sig än så länge endast i forsknings
stadiet . .Ä.nnu finns ej några operativa robotsystem som utnyttjar 

denna teknik. Det kommer säkerligen ej att dröja länge förrän öppna 
källor kommer att upplysa oss om robotsystem som för sina styr
system utnyttjar Laser-teknik. Troligen blir det i första hand möjlig
heten att med laserteknik mäta avstånd, som kommer att utnyttjas, 
men även i styrsystemens referensapparatur kommer lasern att bli 

användbar i form av lasergyroskop. Utvecklingen bjuder enorma 
möjligheter och mycket kommer säkerligen att hända inom detta om
råde den närmaste tiden. 
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Sammanfattning 

I den hittills lämnade redogörelsen har valts att mer ing~ende 
redogö:-a för n~gra robotvapensystem som har direkt marint intresse. 
Avsikten därmed har varit att söka peka p~ n~gra av de problem 
som är förknippade med fartygsbaserade robotvapensystem. 

När det gäller att blicka in i framtiden för att bedöma den kom
mande utvecklingen inom robotvapenomr~det är ett s~dant betrak
telsesätt ej tillfyllest. För en s~dan överblick är det nödvändigt att 
börja med den enorma kapplöpningen att erövra rymden som äger 
rum mellan de tv~ stormakterna USA och Sovjet. President Kennedy 
sade vid ett tillfälle: "Space is the new ocean and we must sail on 
it." Fantastiska summor satsas också för att denna seglats skall bli 
verklighet. I USA ansl~s i dag ca 50 cent i veckan per innev~nare för' 
utforskning av rymden. Att motsvarande satsning även sker p~ öst
sidan är utom allt tvivel. Man kan d~ fr~ga sig om denna kapplöp
ning har något militärt syfte och förvisso har den det. Många av de 
satelli ter som i dag cirklar runt v~r planet fyller rent militära ända
m~!. Fr~n dem kan viktiga observationer göras om t ex kärnvapen
detonationer. Satelliterna kan även tänkas användas som plattformar 
för anfallsvapen av skilda slag. En amerikansk talesman har sagt : 
"Såväl amerikanska som sovjetiska satelliter passerar dagligen över 
amerikanskt och sovjetiskt territorium. Dessa satelliter kommer 1 O 
g~nger närmare US Mid West City än en sovjetisk ub~t utanför San 
Fransisco och åtminstone 30 g~nger närmare än en ICBM när den 
fångas av de amerikanska sp~rstationerna i BMEWS-kedjan". -
Kapplöpningen mot att nå ett fulländat globalt vapen kommer med 
all sannolikhet att fortsätta med samma intensitet som hittills. 

Så länge detta globala vapen ej är operativt anser stormakterna 
det nödvändigt med en väsentlig arsenal av strategiska robotvapen, 
ICBM. De två stormakterna har redan en sådan arsenal innehållande 
många typer, med i bedömningsvis tillräckligt antal. I dessa länders 
försvarsbudget kan också spåras en viss å terhållsamhet i tilldelning 
av medel till denna typ av robotsystem. Vad som här göres är att 
söka skapa atomvapensäkra utskjutningssilos, så att vapnen skall 
vara intakta även efter ett överraskande anfall. 

Utvecklingen av medeldistansrobotar, IRBM, är för stormakternas 
del likartad ICBM-utvecldingen och en viss återhållsamhet i tilldel
mng av medel kan även här skönjas. Orsaken till detta är väl at t 
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finna i den funktionssäkerhet som nu präglar dessa vapen. Det är 
här snarare frågan om att gallra än att skaffa nytt. Ett annat är 
läget om v i betraktar andra klassens nationer. Flera av dessa sa tsa r 
srora summor på att skapa ett eget medeldistansvapen. Såväl Frank
rike som troligen även Kina har under utveckling robotvapen av 
denna klass. Frankrike och England skaffar sig också denna typ av 
vapen genom inköp av Polarisrobotar från USA. 

Behovet av ett motmedel mot dessa strategiska vapen har ständi gt 
stått klart för de stora makterna. I det syftet satsas från båda sidor 
hårt på utvecklingen av ett antirobotvapen. I denna kapplöpning har 
enligt vissa amerikanska källor Sovjet tagit ledningen. E~t av USA:s 
antirobotprojekt benämns Nike-X, vilket är en utvecklmg a:' l.uft
värnsroboten Nike-Zeus. Ett annat som ligger längre fram 1 t1den 
kallas Hibex. Många ställer sig emellertid skeptiska till det för st
nämnda projektet och anser att det praktiskt taget är omöjligt att 
med en robot oskadliggöra en anfallande ballistisk robot, som dess
utom under sista delen av sin bana mot målet avsöndrar ett eller 
flera skenmåL Enligt vissa källor går Sovjet fram enligt en annan 
princip, nämligen att genom detonationer av vätel.addningar i 
stratosfären oskadliaaöra de amerikanska fjärrobotarna 1 deras baser. 
Genom detonatione~1~a uppstår elektromagnetiska vågor, vilka sätter 
robotarnas elektroniska utrustning ur funktion. Huruvida detta är 
realistiskt eller ej är svårt att bedöma. Risken är naturligtvis att även 
den anfallande drabbas av verkningarna från detonationerna. 

Utvecklinaen av de rent taktiska robotvapensystemen syftar i 
första hand ~ill att förbättra deras resistens mot elektronisk störning 
och här kommer IR och Laserteknik väl till pass. En viss gallring i 
den rikhaltiga floran av hithörande vapensystem kan också förutses. 
Häriaenom skapas bättre förutsättningar för ett rationellare under
håll. 

0

Genom de stora kostnader som är förknippade med utveckling 
av robotvapensystem kan man förutse en viss centralisering av till
verkningen. Inom NATO har redan gjorts ansatser i den riktningen, 
exempelvis vid tillverkningen av Hawk, Siclewinder och Bullpup. 

Intresset för utveckling av taktiska attackrobotsystem, lämpliga 
för anfa ll mot sjömål synes de sen-aste å ren ha ökat. Det tycks nu 
finnas åtskilliga nationer som lägger ned stora summor på att ut
veck la sådana robotsystem, antingen de avses för skj utning fr ån 
fMtyg (sjörobotsystem), från land (kustrobotsystem) eller från flyg
plan. USA visade tidigare ej något speciellt intresse för denna typ av 
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robotar, men efter Kuba-krisen har intresset ökat och som exempel 
på ett amerikanskt robotsystem av denna typ kan nämnas sjörobot
systemet Taurus, vilket avses för beskjutning av såväl sjö- som land
mål. 

Försvar av punktmål antingen det är fartyg, befästningar eller 
armeförband mot anfallande flygplan och robotar är problem som 
an tingen kan lösas med kanon- eller robotluftvärn. Många anser att 
man alltför tidigt utdömde luftvärnskanonen som effektivt vapen för 
skydd av punktmåL Man måste ge dessa förespråkare för kanonen 
rätt. De högt ställda förväntningarna till exempelvis Mauler
systemet, vilka ej infriats på grund av tekniska svårigheter, har med
fört att många nationer i dag står utan effektiva närluftvärnsvapen. 

Behovet av ett lätt luftvärnsrobotsystem för såväl arme- som far
tygsbruk är därför uppenbart för de flesta nationer. Stora summor 
sa t s as på denna utveckling och det system som effektivt och billigt, 
kan lösa uppgiften att skydda punktmål, kommer att finna många 
köpare. 

Slutligen bör inte bortses från utvecklingen av signalsökande ro
botar. Det ligger i varje anfallandes intresse att på något sätt göra 
fienden elektroniskt blind ty utan elektroniska hjälpmedel har han 
små möjligheter att utnyttja sina egna vapen. Flera sådana system 
utvecklas såväl i öst som väst och som exempel på ett operativt 
system kan nämnas den amerikanska roboten Shrike. 

Utveckling av robotsystem sker numera i de flesta västeuropeiska 
länder. Det är svårt att förutse resultatet av denna utveckling, men 
det är väl bara att hoppas att de nationer, som helt nyligen gett sig 
in i detta arbetsfält slipper betala de dryga lärpengar vi i vårt land 
fått betala. 

Vår egen robotutveckling har givit oss två väsentliga lärdomar, 
nämligen för det första att konstruktion och tillverkning av robot
system är betydligt mer komplicerad och kostnadskrävande än vi 
från början förutsåg och för det andra att antalet objekt måste be
gränsas till ett fåtal om landets resurser skall räcka till. 

All den tekniska erfarenhet vi vunnit av vårt utvecklingsarbete 
har haft den stora fördelen att vi internationellt betraktas som 
tekniskt kompetenta köpare av robotsystem. När det samtidigt står 

klart att våra egna resurser endast räcker till för utveckling av något 
ens taka system och att övriga behov måste tillgodoses genom köp 
utifrån, eventuellt i kombination med licenstillverkning, är det 

10.2 

uppenbart att ett sådant anseende har den allra största betydelse i 
våra ansträngningar att i framtiden skaffa oss de för våra behov 
mest lämpliga robotsystemen. 
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