KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 6 1965

Meddelande

KUNGL
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET

Nr 4/1965

Kungl. Orlogsmannasällska pet höll onsdagen den 3 mars 1965
rdinarie sammanträde på Sjöfartsmuseet i Göteborg i närvaro av
8 hedersledamöter, 19 arbetande ledamöter och 1 korresponderande
edamot. Till föredraget hade infunnit sig 36 inbjudna gäster med
epresentanter för statliga i Göteborg förlagda myndigheter, staden
Göteborg, näringslivet, pressen och krigsmakten.
(Utdrag ur protokoll)

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och
örvaltning för 1965 ledamoten Edgren med ledamoten Petrelius
om suppleant.
2. Ordföranden orienterade om bakgrunden till detta Sällskapets
första sammanträde i Göteborg.
Ordföranden efterhörde därefter ledamöternas synpunkter på att
förlägga ett extra sammanträde till Göteborg och hur ofta ett sådant
skulle läggas in. Sällskapets resurser att ordna sammanträden utanför Karlskrona är begränsade.
Närvarande ledamöter ansåg att ett ordinarie sammanträde med
föredragning av årsberättelse m m om möjligt borde förläggas till
Göteborg vartannat år.
3. Talade hedersledamoten Uggla över ämnet "Utvecklingen av
vårt sjöförsvar".
4.

Visades filmen "Eld ur berget".

Sammanträdet avslutades med supe och samkväm på Sjöofficersmässen, N ya Varvet.
Karlskrona den 28 april 1965.
S. FREDRIKSSON
sekreterare
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ORLOGSMANNASÄLLSKAPET

HANS C:SON UGGLA

Nr 5/1965

Ordinarie sammanträde den 7 april 1965

(Utdrag ur protokoll)

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde hedersledamoten Elis Biörklund avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne.
2. Valdes till föredragande för 1965 i vetenskapsgrenen navigation och sjöfart ledamoten Fredriksson med ledamoten Rasin som
suppleant.

3. Valdes till medlemmar i Beredningsutskottet ledamöterna
T engzelius, Ehnrot och T. Lundberg samt till suppleanter led,tmöterna Hall, Kierkegaard och Skånberg i nu nämnd ordning.
4. Föredroo- revisorn, ledamoten Fredriksson revisionsberättc se
avseende 1964 b års förvaltning vid Orlogsmannasällskapet, Tidskrift
.
i Sjöväsendet samt Orlogsmannasällskapets bibliotek.
Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1964 års förvaltmng v 1d
Orlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskapl ts
bibliotek.
5. Höll ledamoten Gottfridsson ett anförande betitlat "Bel} sning av territorialvattenfrågan".
Karlskrona den 28 april 1965.
S. FREDRIKSSON
sekreterare
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KONTERAMIRAL

Meddelande

KUNGL

Utvecklingen
av vårt sjöförsvar

Föredrag hållet av konteramiral Hans C.·son Uggla vid Kungl.
örlo gsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg den 3
mars 1965.

Försvarsutredningen 1965 och försvarsdebatten

Debatten i våra försvarsfrågor har länge varit tynande men inför
den nya försvarsutredningen, som skall draga upp riktlinjerna för
försvarets utveckling de närmaste åren, har den glädjande nog visat
tecken på att åter komma igång. Detta är i själva verket viktigt ur
flera synpunkter, bl a därför att försvarsfrågorna måste föras ut till
svenska folket, så att alla förstår frågornas betydelse och helhjärtat
kan stödja försvarsansträngningarna.
Bidragande till att debatten blivit livligare har varit att flera
viktiga försvarsfrågor på senare år bringats närmare sin lösning,
exempelvis frågan om totalförsvarets regionala ledning. Aven särskilt viktiga och utrymmeskrävande materielfrågor såsom flygplanproj ektet "Viggen" har väckt stor uppmärksamhet. På samma sätt
kommer säkert värnpliktsutredningen och den nya OB-planen för
utvecklingen av vån försvar, att inbjuda till debatt då de inom kort
offentliggöras.
Eftersom försvarsfrågorna sällan kan lösas efter matematiska
linj er och ge exakta svar, utan inrymmer många irrationella och
svårbestämbara faktorer, inbjuder i själva verket dessa problem
gärna till en allmän debatt, i vilken man kan delta med en viss
känsla av trygghet därför att sanningen sällan är absolut i utrikespolitiska och militärpolitiska frågor 1 • Man bör naturligtvis just där1

Kon staterat av Norges försvarschef viceamiral Johannessen i ett föredrag i
Oslo (No Mil. Tidsk 11/64).
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för icke uttala sig med alltför stor tvärsäkerhet. Efter att hava avgivit denna deklaration skall jag be att få framlägga några personliga synpunkter på utvecklingen av vårt sjöförsvar.
Jag vill inleda min framställning med några synpunkter på
V apenutvecklingen och doktrinerna kring kärnvapenfrågan

Kärnvapnen dominerar alltjämt maktbalansen mellan stormak tsblocken men en mera försiktig inställning till kärnvapnens utnyttjande har arbetat sig fram. Vändpunk ten härvidlag är Cuba-krisen.
Tidigare hävdades av amerikanarna den massiv a vedergällningsprincipen. Denna kännetecknades av att varje form av anfall skulle
mötas med ohämmade kärnvapenanfalL Härigenom ansågs en mångomtalad terrorbalans föreligga.
Cuba-krisens upplösning visade emellertid, att det stora innehavet
av kärnvapen på båda sidor snarare begränsar den politiska handlingsfriheten än utgör ett medel för att uppnå det politiska m ålet 1 .
Detta är en historisk nyhet av stor betydelse - kanske även för
oss - att de stora kärnvapenmakterna icke längre kan räkna med
att i full utsträckning använda våld mot varandra som ett medel för
sin politik.
Denna nyanser.ade uppfattning innebär, som den framstår i U SA,
att en viss tid av besinning och för uppklarande av eventuella misstag skall tillåtas förflyta, innan vedergällningsanfall med kärnvapen
slås ut och att dessa skall avvägas allefter det hot som situationen
innehåller ("flexible response").
Det förefaller som om man på sovjetiskt håll liksom för övrigt
även på franskt håll betvivlar denna doktrins hållbarhet. Enligt
den sovjetiske generalen Lomov, som nu gästar vårt land, talar det
mesta för att varje användning av kärnvapen kan leda fram till ett
allmänt kärnvapenkrig.
En konsekvens av den nya doktrinen är, att vedergällningsvapnen
ej får vara så sårbara att de slås ut av den första anfallsvågen.
Polarisubåtarna anses uppfylla detta villkor.
Vad England beträffar, synes detta land i sin kärnvapenpolitik
numera helt följa USA, medan däremot Frankrike (liksom K ina)
syftar till att föra en självständig kärnvapenpolitik. Frankrike befarar att USA framdeles kan draga sig ur Europa och de Gaulle vill
1

Uttalande av prof. Grayson Kirk.
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då ha en egen "force de frappe" som en garanti för att under inga
omständigheter stå kärnvapenlös i en krigisk konflikt. I denna
franska "force de frappe" avses även ingå atomubåtar med kärnvapenrobotar. Aven Storbritannien bygger atomubåtar av denna
typ, men dessa avses till skillnad från de franska bli helt integrerade
i NATO-försvaret.
En sak förefaller fortfarande sannolik och det är, att även om
stormakterna synes ha blivit ännu försiktigare än tidigare att utnyttja kärnvapen mot varandra, så lever vi alla ofrånkomligt under
hotet av att kunna utplånas av dylika vapen. Vi måste vara beredda
på att detta kan komma att utnyttjas för politisk utpressning vilket
medför krav på att vi i ett skärpt läge genom spridningsåtgärder
och dyl måste inrätta oss för att kunna säga nej till sådana krav,
som framföres under kärnvapenhot.

Utvecklingen av konventionella vapen och deras
betydelse för maktbalansen

Eftersom utvecklingen medfört att de stora kärnvapenmakterna
(USA och Sovjet) blivit än mera tveksamma att utnyttja sina kärnvapen har det totala atomkriget fått minskad sannolikhet. Enligt
MeNamaras uppfattning har samtidigt risken för begränsade konfl ikter ökat och detta medför att de s k "konventionella vapnen"
relativt sett återhämtat mycket av sin betydelse och den styrkepotential dessa vapen ger kan nu i och för sig vara avgörande för
frågan om krig eller fred. Detta gäller sannolik t även för vår del.
Med hänsyn till att ett "fait accompli" -förfarande gynnas av
denna utveckling måste vi ytterligare inrikta vår beredskap på att
ej bliva utslagna genom en strategisk kupp.

Den militärpolitiska världsbilden

kännetecknas i dag av att fronten i Europa mellan de stora maktblocken förefaller stabiliserad och att risken för en krigisk konflikt
i Centraleuropa för ögonblicket synes ha minskat. "Ett system av
balans existerar kanske icke absolut men så att icke vem som helst
kan taga sig vilka friheter som helst. Sällan har så stora styrkor stått
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på Europas kontinent." 1 Avspänningen kan dock vara skenbar och
det finns inom Europa betydande latenta spänningsmoment. L 11
osäker del av Europa-fronten är den norra flanken beroende på att
området innehåller strategiskt betydelsefulla delar med små försvarsresurser. Vårt område upptager så stor del av gränsskiktet att
det vore egendomligt, om det vore ointressant.
Till allt detta måste vi i vårt land ta hänsyn eftersom vårt för s\ 1r
icke kan improviseras i ett skärpt läge utan måste byggas upp på
lång sikt.
Den ständigt fortgående kampen mellan kommunistblocket och
den fria världen är f n koncentrerad till andra delar av världen,
där fronterna mellan maktblocken inte är lika fastlåsta som i
Europa.
Sveriges militärpolitiska läge

För kort tid sedan erhöll vår försvarsdebatt god näring genom en
broschyr skriven av statssekreterare Karl Frithiofson om "Sveriges
säkerhetspolitik" i avsikt att bedriva saklig och objektiv upplysning
samt för att väcka debatt.
Herr Frithiofson hävdar att Sveriges militärgeografiska läge ehuru
långt ifrån betydelselöst dock knappast är ett område som storstrategiskt sett tilldrar sig ett första rangens intresse. Det är därför inte
a priori givet, att vi under alla förhållanden måste dras med i ett
storkrig, inte ens om detta omfattar vissa områden inom den nordiska regionen. Det är emellertid två marinstrategiska frågor i vår
närhet, som är brännbara men vi har inte något förstahandsintresse
i dem. Den ena frågan berör norska ishavskusten, som är strategiskt
betydelsefull vid spärrandet av vägarna från Norra Ishavet till
Atlanten samt för b asering av Sovjets ubåtar, om dessa på grund a v
kärnvapenhot måste spridas från Sovjets ishavshamnar. Den andra
frågan berör Dstersjöutloppen, som även den har betydelse för
sovjetisk marin insats på världshaven. Jag delar herr Frithiofso IS
här återgivna uppfattning men finner anledning att närmare gå in
på rättsförhållandena i Dresund och våra yttre territorialvatten i
händelse av en stormaktskonflikt, där vi får vara neutrala.
t

Försvarsstab schefen generalmajor C. E. Almgren i ett föredra g i Halmstad
14/2 1965.
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Enligt i väster gällande rättsuppfattning tillkommer kriGföra r: cle
rnakts fartyg i ett sådant gränsvatten som Dresund rätt till s k
" oskadlig genomfart" ("passage inoffensif") på vårt yttre territorialvatten. Enligt sovjetisk uppfattning är Dstersjön ett "randha·v",
vilket innebär att rätt till "oskadlig genomfart" på svenskt yttre
territorialvatten i Dresund obetingat endast tillkommer strandägare
i Dstersjön under det att inpassage kan förvägras en icke strandägande makts fartyg. Den skiljaktiga uppfattningen kan bli betydelsefull även om tolkningen av reglerna tillkommer Sverige.
Under alla omständigheter åligger det Sverige att exempelvis förhindra att Sovjets ubåtar anfallas vid passage genom Dresund på
vårt yttre territorialvatten. Skulle så ske måste vi ingripa med
vapenmakt för att skydda ubåten.
För att fulls tändiga framställningen om de internationella rättsreglerna i vad avser svenskt yttre territorialvatten så gäller härvidlag utanför Öresund, att krigförande makts såväl örlogs- som handelsfartyg (utom ubåtar) äger befara detsamma enligt reglerna för
"oskadlig genomfart" varvid fartygen skola vara fredade från krigshandlingar, vilket det åligger oss att efter bästa förmåga tillse.
Vi måste även ingripa om någon av de krigförande vill skaffa sig
kontroll över vårt farvatten genom att där utlägga mineringar eller
andra spärrar, vilket kan vara ett önskemål om man vill göra egna
spärrningsåtgärder fullt effektiva. Vi kan här se möjlighet till att
indragas i allvarlig konflikt om vårt sjöterritorium inte respekteras.
I detta sammanhang kan andragas ett exempel, som belyser
dessa frågor. Sålunda utlade engelsmännen rättsstridigt mineringar på norskt territorialvatten strax före 9 april 1940 i avsikt att förhindra malmtrafiken mellan Narvik och Tyskland.
Norge protesterade mot denna neutralitetskränknin g men
hade otillräckliga resurser för att freda sitt vatten och undanröja mineringarna. Innan så hade skett kom emellertid den
tyska invasionen den 9 april, som Hitler för övrigt ansåg rättfärdigad just genom den brittiska neutralitetskränknin gen
några dagar tidigare.
Ett annat exempel är den s k A!tmarkaffären, då ett tyskt
förrådsfartyg, som återvände från Atlanten på norskt territorialvatten i en norsk fjord bordades av en brittisk jagare
trots fåfänga norska protester, varvid engelsmännen lyckades
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befria några hundra fångar, som funnos ombord i Altmark.
Det norska eskortfartyget vid tillfället ifråga var endast en
mindre torpedbåt, som inte ingav engelsmännen erforderlig
respekt.
Ambassadören Boheman har nyligen i sin bok "På vakt"
framlagt de krav som ställdes på oss i samband med överförandet av den tyska divisionen "Engelbrecht" från No rge
till Finland försommaren 1941. Sålunda krävde tyskarna bl a,
att svenska minspärrar skulle utläggas på svenskt territorialvatten till skydd för den svenska kustfarten och till komplettering av tyska spärrar på internationellt vatten. Krigsfartyg
från Sovjetunionen skulle icke tillåtas passera genom spä rrluckorna.
Vidare skulle Sverige efter förmåga skydda sjöfarten inom
svenskt territorialvatten. D et angavs vara önskvärt att genom
ändamålsenliga svenska åtgärder skulle säkerställas att det
svenska skärgårdsområdet på ostkusten icke utnyttjades av
ryska sjöstridskrafter (ubåtar) som stödjepunkter eller "tillflyktsort" .
Finland för sin del understödde den tyska framställnin gen
genom att bl a begära skydd för de svenska territorialvattnen
och rätt för finska fartyg att trafikera dessa samt gemensamma mineringar bl a för att trygga Bottniska viken.
Ambassadör Boheman ger härtill den kommentaren, att kravet på mineringarna ej vållade särskilda svårigheter. Vi minerade nämligen på egen hand de farvatten, som vi även eljest
skulle ha minerat. Att vi inte skulle tillåta ryska örlogsfartyg
att utnyttja den svenska skärgården som baser var självklart.
Enligt neutralitetsreglerna var Sveriges yttre territorialvatten
öppna för krigförandes örlogsfartyg med undantag för ubåtar.
Allt detta var gott och väl men det ställdes samtidigt krav
på att vi hade maktmedel att hävda våra neutralitetsregler.
Då senare ännu en tysk division, denna gång uteslutande sj övägen överfördes till Finland, ställdes ytterligare krav på de
svenska sjöstridskrafterna. I den mån transporterna berörde
svenskt vatten, vilket alltså ej innebar neutralitetsbrott från
vår sida men väl risker för neutralitetskränkningar, utförde
svenska örlogsfartyg eskort.
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Utsträckningen av vårt yttre territorialvatten
har militär betydelse under beredskapstillstånd före och under ett
krig där vi få stå neutrala. En utsträckning av vår yttre territorialvattengräns från nuvarande 4 till 6 eller 12 distansminuter som
skett p å många andra håll skulle medgiva utläggning av defensiva
djupmineringar längre ut än som för närvarande kan ske och detta
skulle erbjuda ett bättre skydd för vår kusttrafik därför att främm ande ubåtar då tvingas intaga skjutlägen längre bort från sina ev
mål. Det förtjänar att erinras om de stora förluster vår handelsflotta led under det senaste kriget, då "piratubåtar" kunde uppträda tätt inpå den s k neutralitetsleden. En utvidgning av territorialvattnet skulle även skänka ett större operativt djup v id ett
krigsutbrott, eftersom våra stridskrafter därigenom kan ingripa
tidigare vid fientlig invasion, än om vår sjögräns endast går omkring 4 distansminuter (7,5 km) utanför vår kust.
Emellertid medför en utvidgning av territorialvattnet även ökat
ansvar för vår neutralitetsvakt och detta kan särskilt bli fallet om
den ena av de krigföran de vill förhindra den andra att utnyttja
vårt y ttre territorialvatten för "oskadlig genomfart".
Då man väger det ena mot det andra framstår en utflyttning av
den yttre territorialvattengränsen från 4' till 6' som en lämplig avvägning av för- och nackdelar.
I detta sammanhang kan nämnas, att den s k baslinjeutredningen
nyligen avgivit sitt betänkande om "Sveriges Sjöterritorium" med
den målsättningen att - inom ramen för gällande folkrättsliga regler - genom ett system av räta baslinjer åstadkomma en klar och
enkel territorialgräns utmed de delar av svenska kusten, där de
geografiska förhållandena föranled er användning av ett dylikt
system. (Utefter övriga delar av kusten utgöres territorialgränsen av
cirkelbågar med medelpunkterna på lågvattenlinjen och med territorialvattenbredden som radie.) De nya baslinjerna medför, där
systemet tillämpas, på sina ställen en mindre utflyttning av sjögränsen. Bild 1 visar den nya sjögränsen på Västkusten.

V åra skärgårdars betydelse för basering av sjöstridskrafter
Det finns ännu en sjöm ilitär anledning till farhåga att vårt territorium kan bli missbrukat i h ändelse av ett krig i vår närhet. Vi vet
att om ett sådant utbryter är det stor sannolikhet för att NATO vill
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KATTEGATT

rikta anfall mot Sovjets marina baser i Ostersjön. Sannolikt vill väl
Sovjet på samma sätt anfalla de tyska marinbaserna .
De sovjetiska och tyska baserna i Ostersjön har det gemensamt
att de är mycket sårbara för främst kärnvapenanfall då de ligger
på öppen kust. En utspridning av stridskrafterna är därför nödvändig och måste eftersträvas av de krigförande från första början.
Vad Sovjet beträffar kan man tänka sig att spridningen åstadkommes redan före ett krigsutbrott genom att operationsberedda fartyg
går ut ur Ostersjön för att grupperas på förbinde lsevägarna över
världshaven eller förlägges i mera skyddade baser. Detta är i själva
verket en "tendens", som underrättelsetjänsten måste hålla ögonen
på och som väl troligtvis föregår en allvarlig skärp ning av läget.
I nför hotet av ett krigsutbrott är det emellertid t roligt att även
återstående sjöstridskrafter i baserna lämnar dessa och håller sig till
sjöss för att undvika ett "Pearl Harbor".
En relativt skyddad möjlighet till basering av sjöstridskrafter i
Östersjön erbjuder finska och svenska skärgårdar 1 • Detta ger oss en
särskild anledning att slå vakt om våra skärgårdar, vilket är kustartilleriförsvarens viktiga uppgift, närmast för att vi själva inom
våra skärgårdsområden skall få baseringsmöjligheter för våra sjöstridskrafter.
D et kan framhållas att dessa baseringsmöjligheter i våra skärgårdsområden under kärnvapenförhållanden är unika i världen och
erbjuder relativt stor säkerhet. skärgårdsområdena är så vidsträckta
att en ganska god spridning av sjöstridskrafterna kan erhållas där.
Att döma av deras flottbyggnadspolitik synes tyskarna planera en
spridning av sina sjöstridskrafter, varvid man väl i första hand torde
repliera på sina NATO-bröder Danmark och Norge men det är
kanske inte helt uteslutet att exempelvis Blekingeskärgården kan
komma i blickpunkten, om omständigheterna skulle medgiva detta.
O m behov av stridskrafter för neutralitetsskydd

Krigsmaktens första och främsta uppgift är att verka för att vår
fre d och frihet bevaras. Det är vår samlade försva rseffekt som avhåller de krigförande från att draga in oss i kriget.
Mot bakgrund av vad jag framfört beträffande risken för neutraBild J. Exempel på dragningen av den nya sjögränsen enligt baslinjeutredningerlS
förslag.
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1

Konstaterat av översten vid KA B. Larsson i en artikel i denna tidskrift.
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litetskränkn ingar av vårt territorialva tten vid ett krig mellan Ost
och Väst erfordras marina åtgärder i form av dels defensiva anordnino-ar (spärrningar och mineringar) dels även lämpliga fartyg och
för:varsanor dningar i land som kan inge respekt och ingripa på
platsen. Det erfordras också att vederbörand e chef är väl insatt uti
förhållanden a och genom en effektiv spanings- och bevakn ingsorganisation har god överblick över uppkomman de situationer.

l nvasions försvar
Enligt den målsättning för krigsmakten - se bil. - som fastställdes vid 1964 års riksdag är krigsmakten s viktigaste uppgift
invasionsför svar. Vid lösandet av denna uppgift sam- och växelverkar stridskrafter ur samtliga försvarsgren ar. Genom den nya
gemensamm a regionala ledningen, som organiseras från 1 oktober
1966 bör möjlighetern a till en enhetlig och mer effektiv ledning
förbättras.
Vid bekämpande av ett invasionsför etag måste sto rt djup i försvarszonen eftersträvas. Detta gäller generellt i land- och sjökrigföringen. Det går inte att förlita sig på en enda försvar.sb~rriär.
"Maginot-li nje-tänkand e" är en förlegad försvarspnnC lp. D et
finns alltid möjlighet att slå hål på eller gå runt en sådan befäs tningslinje någonstans. Normandie- företaget liksom Maginot-linjen
själv bär syn för sägen. I ett modernt krig kan fientliga anfall endast
fångas upp om de kan angripas av rörliga stridskrafter på djupet.
Marinen och flygvapnet erbjuder tillsammans ett sådant framskju tet
försvarssystem, om det gäller att komma tillrätta med en invasion
över havet.
Under invasionen är de inskeppade trupperna särskilt sårbara.
Det är farligt att låta dem oskadda komma i land. Därmed är inte
sagt att flotta och flyg på egen hand kan stoppa en invasion, me:1
de kan bidraga till att den blir kostbar och inledningsvi s desorgamserad genom förluste~. Sj~lvklart krävs. det ett hållfast bakr; ~ör sova~
bestående av kustartdlen- och landstndskr after, som ocksa mgar J
djupförsvare t.
Vi måste dra största möjliga fördel av vårt insulära läge. J ag
tror att detta bör bli uppenbart för envar, om vi jämför vårt läge
med länder på kontinenten exempelvis Polen, som genom tiderna
varit utsatta för upprepade invasioner av sina stora grannar.
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Den utrikespoliti ska linje som vi har följt - syftande till neutralitet i krig - har i stor utsträckning möjliggjorts på grund av vår
havsomflutn a belägenhet.
Under det senaste kriget gjorde Churchill ett uttalande, som
visar vilken vikt ur försvarssynp unkt, som han tillmätte Englands insulära läge.
Då Frankrike i juni 1940 kapitulerade för Tyskland försökte Churchill i det längsta hålla F rankrike kvar i stridslinjen. Vid en konferens med fransmännen framhöll Churchill,
att även om franska armen kapitulerade , så skulle England
fortsätta att slåss "ever and ever and ever".
General Weygand frågade då, kanske en smula maliciöst,
vad premiärmini stern föreslog att man skulle göra med de invaderande tyskarna. Churchill svarade att hans taktiska rådgivare sagt honom att det bästa sättet var att dränka så många
som möjligt p å vägen över och att slå de överlevande i huvudet då de kröp i land i England.
Weygand kommentera de detta helt kort med att säga att
England hade ett bra "antitankdik e".
Churchills uttalande visade vilken betydelse han tillmätte
en god samverkan mellan försvarsgren arna.
Beträffande vikten av att ha en samordnad regional försvarsledning erinrar jag mig från det senaste kriget ett talande
exempel.
Strax efter den 9 april 1940 lade Göteborgses kadern bl a ut
en minering i Kungsbacka fjordens yttre del, som sedan bevakades av hjälpvedettb åtar. En dag då mineringen varit utlagd
någon vecka eller så överraskade s befälhavare n på bevakningsbåten av att vattenuppka st slog upp ifrån det område där
mineringen var utlagd.
Efter en stund kom han underfund med att uppkasten härrörde från artilleribesk jutning. Det befanns att en artilleridivision gått i ställning i trakten av Onsala kyrka och höll på
att skjuta in sig mot fjordmynnin gen utan att vare sig armeförbanden ifråga eller bevakningsb åtarna från flottan var
orienterade om varandra.
Den officer, som förde befälet för sjöbevaknin gen fick
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bråttom att skaffa sig en cykel och trampa 1vag halvmilen
ifråga för att stoppa artilleribeskjutningen.

Militärgeografiska synpunkter på oss omgivande hav

Det är särskilt tre militärgeografiska omständigheter som karaktäriserar oss omgivande hav.
För det första är operationslinjerna relativt korta. Detta medger
på gott och ont en överraskande insats, som beroende på årstiden,
kan ske helt under mörker.
De korta operationslinjerna ger försvararen möjlighet att utnyttja
mindre fartyg än som mera vidsträckta operationslinjer skulle medge. Å andra sidan kan ett invasionsföretag framföras direkt från
kust till kust utan s k omlastning. De korta operationslinjerna medfö r också att man numera med flygstridskrafter och med på kusten
uppställda vapen kan verka över en stor del av havsområdet.
För det andra förkortas operationslinjerna över Östersjön ytterligare i havsförträngningarna såsom N or ra K varken, Ålandsområder
- Ålands hav, Bornholmsgattet, vilka har stor strategisk betydelse.
Det är sannolikt där som invasionsriskerna är mest påtagliga. O m
förträngningarna ej är försvarade utgör de en bekväm anfallsväg
för angriparen. Å andra sidan finns det möjlighet för försvararen att
över förträngningarna bygga ut ett segt försvarssystem - frä mst
med kustartilleri och minor - samt likaledes att i förträngnin gan 1
anordna spärrar som försvårar eller förhindrar passage mellan olika
havsbukter. Kan så ske påverkas försvarsmöjligheterna. i hög grad.
I detta sammanhang kan framhållas att Östersjöområdets större
öar eller ögrupper - Åland, Gotland, Bornholm och Själland bör betraktas som de verkliga strategiska brännpunkterna i Östersjöområdet.
Den tredje faktorn, som jag särskilt vill understryka, är vattenområdets begränsade vattendjup, som underlättar minkrigföringen
och sätter sin prägel på ubåtarnas uppträdande. Det kan förvä nns
att båda sidor i hög grad kommer att utnyttja minvapnet och att
delar av operationsområdet efter en tids krigföring kan bli mycket
riskabla att befara. Den moderna sjöminan är svårsvept och minröjningen en tidsödande operation, vilket vi i Sverige väl känner till
efter genomförda efterkrigsminsvepningar.
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Sambandet i innanhav mellan sjö- och landkrig

Sjökrig i. innanhav har alltid kännetecknats av det nära sambandet mellan sjö- och landkrig.
För Rysslands del har tidigare flo ttans främsta uppgift varit att
skydda armens flanker, som stött sig på kusten, mot fientliga landstigningsförsök och att medverka i egna stötar mot fientliga flanker
och bakre linjer. Om ett sådant skydd för egen flank inte kan åstadkommas löper man risk att bli utmanövrerad. Denna uppgift för
sovjetmarinen kvarstår även i dag.
Från vår egen krigshistoria erinrar vi oss följderna då vår skärgårdsflotta inte rustades under det stora nordiska kriget sommaren
1713. De ryska galärerna kunde på grund härav avbryta sjöförbindelserna mellan södra Finland och Stockholm, varigenom svenska
armens underhåll i Finland äventyrades. Följden blev att vår finska
arme var tvungen att dra sig undan norrut från kusten, som uppgavs till fienden och denna framträngde härjande och plundrande
ända till Åbo 1 .
1

En författare, som tecknade sig "Infant eri-officer" skrev härom 1855 följande
i en bok betitlad

"Studier öfver Svenska Skärgårds-Flottans Historia. Krigssätt
och Användande vid Sveriges Försvar:

24. Kustvägen mellan Petersburg och Åbo var (under det stora nordiska kriget) ~en naturliga operationslinien för de Svenska och Ryska armeer som stridde
Uti FII:land. Hvar och en af dem var, så länge densamme åtföljdes, närmast sin
operatiOnsbas: Stockholm eller Petersburg. Att vika af till det inre af landet,
skull e således uppenbarligen vara till stort men för den af dem som dertill blef
tvungen, och försvårade betydligt landets för svar. Detta insågo' äfven råderne i
Stockholm, hvarföre de befälhafvande generalerne uppmanades att hålla sig vid
~ ust en. Men de förra insågo ej, hvad de sednare på ett kännbart sätt blefvo
?fverrygade om, nemligen att armeen då beständigt skulle löpa fara, att blifva
In nestängd, likasom i en råttfälla, emellan Ryska !andtarmeen å den ena sidan,
samt den armee, som transporterades på galerflottan, å den andra. Ty denna
sednare kunde landsättas hvar som helst i ryggen på den Svenska, hvilket äfven
redan hade skett vid Helsingfors, utan att någon kunde hindra det. För de
Svenska generalerne återstod således intet annat, än att draga sig till det inre af
landet, så ofördelaktigt det än var. Sådan är rätta naturen af aa lerflottans
s~rategiska medverkan ti ll den för Ryssarne lyckliga utgången af de~ta års fältt~ g, och man öfverdrifver icke, d å man säger, att det nya vapnet väscndtli"en
b1drog till Finlands eröfring, hvilken fullbordad es följande vin tren genom sla~et
V1d Storkyro. "
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Under andra världskriget förekom ett liknande förhållande i
Svarta Havet, där de tyska sjöstridskraf terna var helt otillräcklig::t.
Ryssarna kunde därför utföra landstigning ar bakom den tyska fronten eller hota med detta, vilket medförde att tyska landstridskr after
fick grupperas till Svarta Havskustens omedelbara skydd. Detta
försvagade den långa fronten genom Ryssland. Sovjets Svarta Havsflotta medverkade alltså till att tvinga tyskarna bakåt.
Försvaret av vår långa kust kan innehålla motsvarand e riskmoment, därest vi inte har sjöstridskraf ter att motsätta oss dylika anfall i flanken. Ett särskilt känsligt område utgör vår norrlandsku st.
Det är knappast möjligt för oss att gruppera tillräckliga landstridskrafter efter hela denna kust för att avvärja ett sådant hot. Det iir
sannolikt stridsekonom iskt fördelaktigt att låta rörliga sjöstridskrafter och flygstridskr after få denna flanksk yddande uppgift.
En härför lämplig fartygstyp synes vara den i OB-planen 1962
förekomman de motorkanon båten, som f ö har sina direkta motsvarigheter inom andra mariner med skärgårdskl ädda kuster.
Om behovet av anfallsstrids krafter
En krigsmakt, som är hänvisad till en strategisk defensiv krigsfäring, bör av stridsekonom iska skäl i sig inrymma element, som
kan utföra moment av taktisk offensiv.
En krigsmakt som är sammansatt enbart av defensiva krafter,
eventuellt skyddade i befästningar , är inte lika respekterad och
krigsavhålla nde som en som kan utföra taktiska motstötar för vilb
fienden måste taga sig i akt. Ett vapen som härvid är av särskilt
stor betydelse är vårt attackflygva pen.
Inom armen är pansarbriga den ett dylikt attackförban d.
Inom marinen fyller ubåtsvapnet , torpedbåtarn a, kanonbåtarn a
och kustjägarna motsvarand e uppgifter.
Förekomsten av svenska attackvapen påtvingar en ev motståndare nödvändigh eten av att för sin del defensivt avvärja dessa vapens anfall.
Om exempelvis vårt flyg eller våra ubåtar kan utlä<><>a minebb
f
. f d
.
nngar 1 ien ens arvatten tvingas en motståndare till att utföra
minröjning och ubåtsjakt, vilket är stridsekonom iskt kostnadskrä vande.
Om fienden efter en landstigning måste bekämpa svenskt pansar
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får företaget avsevärt större omfattning än om så inte ar fallet.
Detta framtvingar ett för marinens och flygets insatser mera sårbart överskeppni ngsföretag.
Svenska marina anfallsstrids krafter påtvingar en presumtiv fiende
defensiva, kostnadskrä vande försvarsåtgä rder, som han tvingas kalkylera med då han överväger riskerna att anfalla vårt land.
Lämnas vi utanför konflikten, besparas fienden dessa defensiva
åtgärder i vad avser oss. Samtidigt får han, om han litar på vår avsikt och vår förmåga att stå neutrala, i viss mån ett strategiskt
flankskydd, som han avsiktligt uppger, om han anfaller oss.
Svenska anfallsstrids krafter inom ramen för en taktisk offensiv
har alltså en särskilt krigsavhålla nde innebörd.
skydd av importsjöfar ten, behov av eskortstyrko r och spridning
I inledningen till ett krig tryggas försörjninge n genom beredskapslager, men dessa har sin kvantitativa begränsning och skulle kriget
dra ut på tiden erfordras import av livsviktigare varor bl a drivmedel.
Huruvida ett krig blir av kort eller lång varaktighet har tidigare
mycket diskuterats i vårt land. Det korta krigsalterna tivet har
framför allt motiverats med att kärnvapen snabbt avgör ett krig. I
den mån sådana icke utnyttjas utan krigsföringe n genomförs med
konventione lla vapen torde kriget få längre varaktighet och därmed
vårt behov av import bliva större. Hela frå<>an om kort eller långt
krig beror på en mängd faktorer, bl a krigs~1ivån. A ven vid kärnvapenkrig kan ett krig bli av lång varaktighet. Det är att observera
att även övriga västeuropeis ka stater planlägger för krigstida import - detta framgår bl a av fregattbestån dets utbyggnad .
Enligt målsättninge n för vår krigsmakt - se bil - skall denna
"aktivt verka för att befolkninge n skyddas och försörjninge n tryggas" .
.. Uppgiften att skydda importsjöfar ten har särskilt pålagts mili~~rområde Väst enligt försvarsledn ingsutrednin gens betänkande och
? EF har vidtagit förberedand e åtgärder för att taga emot denna
Import på Västkusten. Vare sig vi får behålla vår neutralitet eller
~j , får förutsättas att det är åtminstone den ena krigförande sidans
Intresse att vi icke genom avspärrning bringas till underkastels e av
de~ an~ra sidan. För att den nödvändiga importsjöfa rten skall
brmgas 1 svensk hamn i säkerhet erfordras att densamma skyddas av
21
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sjöstridskrafter. Vid sidan av att deltaga i invasionsförsvaret är
detta en av sjöförsvarets stora uppgifter.
Sjöfartsskyddet kräver i första hand skydd mot ubåts- och flyganfall samt minor. Härför erfordras eskortstyrkor och en minröjningsorganisation.
På västkusten är Göteborg den dominerande hamnen. Jag anser
den i krigstid vara relativt "stryktålig" genom sin stora lossningskapacitet och utbredning. Tillfartsvägar och inlopp är dock sårbara, ehuru förbättringar härvidlag är på gång. Handelsfartygen
kan ej heller undgå upptäckt i hamnen varför de kan draga på sig
flyganfall. Det allmänna kravet på spridning nödvändiggör att vi
i krigstid i erforderlig utsträckning snabbt skall kunna lägga om trafiken till utspridda lossningsplatser. Det är en stor tillgång att de
geografiska betingelserna härför är goda och att vi på Västkusten
har ett stort antal hamnar varav flera med stor kapacitet.

Om stridsekonomisk värdering
Vid avvägningen av våra olika försvarsresurser strävar man efter
att göra stridsekonomiska värderingar mellan alternativa vapen varvid man begagnar sig av någonting som med ett modernt begrepp
kallas för operationsanalys.
Då det enligt min uppfattning har gått något av övertro för att
icke säga troll i dessa begrepp vill jag gärna lägga några synpunkter
på dem.
Stridsekonomisk värdering är ingenting nytt. Men förr var det
relativt nuvarande förhållanden enkelt att väga aktuella vapen mot
varandra. Problemet kunde vara: lönar det sig att ersätta en dubbel
25 mm akan med en enkel 40 mm akan. Svaret kunde erhål!:ts
genom enkla beräkningar eller med erfarenhet från befintlig materiel och det var föga risk för att ovidkommande känslomässiga
synpunkter skulle förvränga värderingen. Annorlunda förhållanden
råder nu. Det har blivit nödvändigt att närmare kunna jämföra helt
olika vapensystem. Frågeställningen kan vara: ger attackflyg, ubåta r
eller kustrobotar den bästa utdelningen mot en invasionsflotta. Det
säger sig självt att en värdering mellan så stora och olika vapensystem är svår och att den medvetet eller omedvetet kan sätta känslorna i svallning.
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Den moderna operationsanalysen kom till stånd under det senaste
kriget då engelsmännen under slaget om Atlanten tvingades utvärdera det bästa sättet att med befintliga medel motsätta sig det tyska
ubåtshotet. Genom matematiska undersökningar och beräkningar
kunde man optimera konvojernas storlek och grupperingar i förhållande till disponibla eskortstyrkor och bedömt hot. I samverkan
med stridsekonomiska värderingar utvecklades härur så småningom
nya hydrofoner, ubåtsjaktkastvapen och ny taktik. Resultatet blev
att ubåtshotet till slut bemästrades.
Sedan den tiden har operationsanalysen utnyttjats i ökad omfattning vartill bidragit tillkomsten av matematikmaskiner, som underlättar bearbetningen. Vi i vårt land använder oss numera i stor utsträckning av dylika analytiska metoder. FOA är främste målsman
för detta. I Fst och försvarsgrensstabernas planeringsavdelningar
tj änstgör ett antal operationsanalytiker. I MS tas sålunda fram underlag för att bedöma olika marina vapensystems stridsekonomiska
effektivitet innan vapnen presenteras för OB och FD. Detta arbete
är svårt och tidsödande och kräver avsevärd studie- och programmeringsverksamhet innan det kan maskinmässigt behandlas.
Från min egen verksamhet erinrar jag mig en operationsanalytisk jämförelse, som skulle göras mellan kanonluftvärn
och luftförsvarsrobotar på medelhöga flyghöjder. På höga höjder dit kanonen inte når är givetvis roboten självklart överlägsen och på lägsta höjder där skjuttiden är kort är kanonen
överlägsen men på medelhöga höjder föreligger tveksamhet.
Utredningen var allsidigt sammansatt, vilket betydde att
flygarna, då de beskrev attackflygets framtida insatsmöjligheter, i hög grad accepterade ännu praktiskt oprövade anfallsmetoder. Kanonmännen hade för sin del en hög tilltro till
sina framtidsvapens effekt.
Detta visar hur svårt det är att göra en opartisk och objektiv beskrivning av den miljö i vilken de konkurrerande vapensystemen skall verka och hur svårt det är att rättvist bedöma
de tänkta vapnens prestanda.
Det är särskilt svårt att göra en rättvisande värdering mellan
vapensystem, som har olika grundförutsättningar för sin verksamhet, även om moderna operationsanalytiska metoder står till buds
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och används. Det kan exempelvis lätt bli missvisande att jämföra
ett fast uppställt, välskyddat kanonbatteri med ett rörligt men SVJ.gare skyddat vapensystem med liknande bestyckning. Resultatet
måste ju vara helt beroende av hur fienden uppträder och härför
finns det ju inga absoluta normer. Hur vetenskapliga metoder m;1 n
än använder blir de alltså beroende av mänskliga bedömanden. Man
måste ständigt påminna sig att även den finaste matematikmask in
bara löser de ekvationer varmed den programmeras. Ar ekvationerna fel uppställda eller matas maskinen med osanna ingångsvärden blir också svaren osanna trots att de erhållits genom elektron isk
databehandling.
stridsekonomiska och operationsanalytiska värderingar kan således ej utnyttjas som någon slags opartisk och opersonlig dom are
i känsliga frågor bakom vilken man okritiskt kan taga täckn ing.
Däremot är de till hjälp just för kritik av aktuella vapen.
Allmänna synpunkter vid bedömning av olika vapen
För att ett vapensystem skall kunna utnyttjas krävs att dess operationsfrihet är tryggad. En gemensam faktor för alla fö rsvarskrafter härvidlag är ett tillräckligt lufthena välde. Kan man ej
hävda sig mot anfall från luften, löper man stor risk att bli utslagen.
För att uppnå operationsfrihet gentemot fientli;:;a minor och ubåtar erfordras för marinens del minröjnings- och ubåtsja.ktverksamhet.
För att stridskrafter skall få möjlighet till förnyade insatser erfordras en väl utbyggd bas- och underhållsorganisation.
En väsentlig faktor vid utbyggandet av vårt försvar är att tillse
tillräcklig uthållighet. Det skall först och främst inte kunna överraskande utmanövreras genom kupp och motståndskraften skall
vara sådan att en förberedande bekämpning före invasionen inte blir
alltför lätt. Vi måste ha stridskrafter kvar då storanfallet kommer
och även om fienden skulle lyckas upprätta ett brohuvud på vårt
terntonum.
För att uthålligheten skall tillgodoses - särskilt gentemot kärnvapenanfall - krävs ett tillräckligt antal enheter i våra stridskrafter så att kravet på spridning kan tillgodoses. Detta måste beaktas vid avvägningen mellan kvalitet och kvantitet.
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K vanriteten betyder härvid mest, sedan kvaliteten tillgodosetts så
långt att enh eten ifråga kan komma till slags och uträtta någonting.
sedan denna minimikvalitet uppnåtts bör man skaffa så många enheter som möjligt. Den ökade slagkraften hos moderna vapen kommer sannolikt att ytterligare accentuera detta i framtiden. Detta är
grundtanken i Ma rinplan 60 och i den marina långtidsplaneringen i
vårt land.
Inom varje vapensystem måste en avvägning även ske mellan de
två fak torerna rörlighet och skydd. En fast uppställd försvarsanordning kräver en högre grad av fortifikatoriskt skydd omkring sig
än en rörlig. Rörligheten i och för sig själv innebär ett visst skydd
därför att det är svårare (kräver större insats) att spåra upp och
förstöra ett rörligt vapen än ett fast uppställt. Icke minst på grund
av kärnvapnens tillkomst måste man numera i högre grad än tidigare förlita sig på rörliga stridskrafter, som kan uppträda spridda
från varandra och koncentreras då så erfordras mot exempelvis invasionsföretag. Sjöstridskrafterna är principiellt relativt kärnvapentåliga vapen, därför att de olika enheterna kan baseras och uppträda på kärnvapensäkra avstånd från varandra vartill framför allt
kommer att havet som färdväg är oförstörbart även genom leärnvapen.
Försvaret av vårt lands stora yta och långa kuststräckor kräver
rörliga stridskrafter för att tillräcklig täckning skall erhållas.
Särskilt viktiga områden måste emellertid förses med fast försvar.
Sådana områden är exempelvis baseringsområden, viktiga hamnar
och sådana områden, som är särskilt åtråvä rda ur invasionssynpunkt. Härigenom blir en fiende tvungen att antingen gå mot
mindre attraktiva områden eller ta på sig de kostnader, som en nedkämpning av det fasta försvaret medför.
En stor räckvidd hos ett vapensystem, exempelvis ett robotvapen,
minskar kravet på rörlighet. Robotens egen hastighet medför ändock
att överraskningsmomentet utnyttjas.

Den marina vapenutvecklingen
Det är framför allt utvecklingen av raketvapnen (bakblåsningsvapnen) och robotar, vilka icke ställer krav på upphävande av rekylkrafter, som medger att fartygen kan göras mindre, särskilt då
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]?..obotvapen

Robot 08 kommer att tillföras stlväl flottan som kustartilleriet inom kort .
Leveranskontrakt har nyligen tecknats mellan KMF och Saab.

aktionsradien ej spelar stor roll och då kravet på sjöduglighet kan
tillåtas begränsas. Det är möjligt att från ett fartyg av torpedbåts
storlek avfyra robotar med stor räckvidd och sprängkraft. Den
ryska motorrobotbåten OSA är ett exempel på detta. OSA är utrustad med fyra robotar, vilka kan insättas såväl mot mål i en kustzon som mot övervattensfartyg (sjörobot). Sjörobotar kan också såsom hos oss förstärka bestyckningen på jagare, varigenom vapenräckvidden ökar 1 .
En annan huvudpunkt är tyngdpunktsförskjutning mot undervattensvapen, ubåtar och minor. Ubåtarnas operationsfrihet är större
genomsnittligt än övervattensfartyg vid framskjutna operationer.
Ett tredje förhållande i marinplan 60 som bör framhållas är att
kustartilleristridskrafterna ges ökad rörlighet och flexibilitet.
1

Komkapt Bromans årsberättelse 1963 (TiS febr 1965).
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Regeringen har nyligen bemyndigat anskaffning av ett robotsystem "08", som avses såväl för våra jagare som för kustartilleriförsvaret. Härigenom ökar vapensystemens räckvidd och slagkraft
avsevärt.
Robotvapnets operativa utnyttjande mot sjömål skall ses i samband med dess möjlighet att samverka med andra rörliga försvarsenheter från flottan och flyget. Det är uppenbart att dess insättande
kräver en enhetlig regional försvarsledning.
Torpeden är huvudvapnet på ubåtar och torpedbåtar, d v s den
taktiska offensivens fartyg. Det står kanske inte helt klart för alla
att vi tack vare den styrda torpeden idag har en driftsäker, effektiv
och relativt billig "undervattensrobot".
Robotar används även som skydd mot luften och detta är ofta
fallet för större fartyg. På våra jagare har installerats luftvärnsrobotsystemet Seacat. Det har förbättrats och är användbart jämväl
under mörker och nedsatt sikt.
Luftvärnsroboten har bl a den fördelen framför luftvärnskanonen
av liten kaliber att roboten har större räckvidd. Härigenom kan den
användas icke endast för självskydd utan jämväl av närliggande
skyddsföremål, exempelvis en handelsfartygskonvoj.
J ag vill nu något komplettera vad jag tidigare har sagt om de
marina vapensystemen.

Mineringssystemet
Minor är vapen som är relativt billiga och kan massproduceras.
De är svåra att röja. Avfyrningsanordningarna kan varieras genom
Utnyttjande av magnetisk influens, buller och tryckförändringar
e~ler kombinationer härav. Möjlighet till snabb utläggning av minenngar i befarad anfallsriktning är av väsentlig betydelse.
_Av denna anledning får praktiskt taget alla våra stridsfartyg
nunutläggande förmåga. Vi har även särskilda minutläggningsfartyg
exempelvis för flottans del Alvsnabben som dock nu är 21 år och
snart måste ersättas och vid KA de s k "mulorna". Därjämte inlhobiliseras lämpliga hjälpfartyg såsom minutläggare.
J ag har tidigare antytt att minröjningen blir en betydelsefull, svår
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och omfattande uppgift i krig. För a tt komplettera stamminröjningsfartygen inmönstras i krig ett stort antal hjälpminröjningsfartyg, som emellertid praktiskt taget enbart har defensiva uppgifter. Röjfartygen kompletteras av röjdykare och helikoptrar.
Ubåtsjaktsystemet
Vi måste räkna med en betydande ubåtsfara i oss omgivande f~ rvatten i händelse av krig och detta vare sig vi är krigförande eller
ej. För att få skydd mot ubåtar kan vi utnyttja defensiva mineringar, men det är även nödvändigt att aktivt bekämpa de fientliga
ubåtarna.
Denna aktiva bekämpning utföres av enheter över, på och un der
ytan i ett ubåtsjaktsystem. I ett sådant system ingår fregatter och
med dem samverkande helikoptrar. I systemet kan även ingå ubåtsjaktubåtar och åtskillig teknisk hjälpmateriel av teleteknisk n atur
för undervattensspaning en, ett område där stora ansträngningar fö r
att öka möjligheterna bör insättas.
T v bör ombyggda jagare kunna tjänstgöra som fregatter, men
inom kort erfordras att ställning tas till en förnyelse av frega ttbeståndet, som för att vara effektivt måste följa med i den tekniska
utvecklingen. Denna utveckling medger numera att ubåtsjaktvapnet
inbygges på ett relativt litet tonnage. Eftersom våra jagare fo rtfarande måste ingå i våra operativa fö rband i Ostersjön har vi fo rtsättningsvis icke heller några jagare att bygga om till fregatter.
Overvattenssysteme t för ubåtsjakt kompletteras av ubåtsj aktubåtar och mineringar.

Attackfartygsförban d
Bland våra attackfartyg har jag tidigare berört ubåtarna, som
med hänsyn till faran från luften torde ha den bästa operationsfriheten. Vi har f n ingen anledning att skaffa atomubåtar, våra ko rta
operationslinjer kräver icke en så dyrbar investering. Däremot utvecklas kontinuerligt de s k konventionella ubåtarnas uthållighet
och fart. Jag tror inte att jag i denna församling behöver utveck la
ubåtarnas möjligheter ytterligare. I det djupförsvar jag tidiga re
framhållit som vår lämpliga försvarsprincip fyller ubåtarna en viktig framskju ten funktio n tillsammans med vårt attackflyg. D är
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M o tortorpedbåt typ T 121 kommer att tillföras flottan under de närmaste åren.
Här är den nya typen i genomskärning.

bakom bör grupperas attackförband, som består av jagare och torpedbåtar, av vilka senare vi nu bygger en ny förbättrad serie.
Man kan med fog säga att en stor torpedbåt i dagens läge har
ungefär samma stridsvärde som tidigare en jagare. Det är samma
antal torpeder och numera kan dessa styras, vilket har ökat deras
träffsannolikhet. Artilleriet på torpedbåten är dock svagare, därför
bör enligt för ut framförd tes om förhållandet mellan kvalitet och
kvantitet antalet torpedbåtar vara större än antalet jagare de kan
tänkas ersätta.
I OB-planen 1962 föreslogs, som tidigare frz,mhållits, en för oss
ny fartygstyp benämnd leanonbåt. Dess motsvarighet finns och planeras även i andra, bl a oss omgivande, länder.
Kanonbåtarna blir hos oss i första hand avsedda för invasionsfö rsvar i kustbandet, farvattensförträngn ingarna och skärgårdarna
men de kommer även att fylla andra viktiga uppgifter såsom minutläggning, neutralitetsvakt och sjöfartsskydd.
Trots riksdagsbeslut medtogs inte kanonbåtarna i årets statsverksproposition, emedan kostnaderna stigit något mera än vad den
"tekniska utvecklingsprocente n" (2 112 °/o) medger, vilket i och för
sig inte är förvånansvärt då det visat sig att denna procent vad
gäller örlogsfartyg av jämförbart slag är ca 3 1 /2 Ofo per år 1 .
Efter sovjetiskt mönster kan torpedbåten eller kanonbåten utvecklas till att bli en robotbåt.
Genom att bestyckningen mer eller mindre renodlas på olika far1

]fr komkapt Grandins förenämnda artikel i aprilnumret av TiS 1965.
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D et bör även fram hållas att kustartilleriets slagkraft ökar genom
att äldre lätta batterier ersätts med moderna, väl skyddade 7,5 cm
torns batterier.

Flyget och helikoptern i sjökriget

l
Motorkanonbåten har sin plats i vårt sjöförsvar.

tygstyper uppkommer behov av ett "system av vapen" i vilket olika
fartygstyper skola kunna effektivt samverka för ökning av den sammanlagda effekten. I dessa system ingår även flyg och kustartiller 1
inom deras räckvidd. Insatsmöjligheterna sätter en gräns för enva1 s
medverkan.
Marinplan 60 är uppbyggd så att de olika vapenkomponentern1
skola komplettera varandra. Om en komponent utgår minskar därför den samlade effekten.

Rörliga spärrförband
Enligt marinplan tillkommer vid kustartilleriet rörliga spärr/örband, varigenom dessas styrka bättre kan tillgodoses genom om
gruppering vid förändrade strategiska lägen eller för att ersätta
genom bekämpning försvagade förband.
Sådana rörliga spärrförband sammansättas av artilleri, lätta robotförband och mineringsförband. De har egna transportmedel och
kan snabbt omgrupperas.
Ytterligare en komponent i kustartilleriförsvaret, som tjänar den
rörliga krigföringens ideer, utgör kustjägarförbanden, som unda•1
för undan uppsättas.
Deras tillkomst hänför sig till krigserfarenheter, som utvisar att
det är nödvändigt att disponera dylika vältrimmade förband för
att återtaga öar, som fallit i fiendens hand. De kan härvid transporteras med egna snabba specialfarkoster, eller helikoptrar samt understödjas av artilleri- och robotförband, attackflyg och attackfartyg
(kanonbåtar).
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Det senaste kriget visade att flyget på många områden fått en
ökad betydelse i sjökriget. Härtill bidrog att allt effektivare vapen
och hjälpmedel kom fram, samt ökad räckvidd och snabbhet. Jag
vill endast erinra om betydelsen härav i "slaget om Atlanten", då
radarförsedda raketbeväpnade flygplan över allt större områden
även på natten kunde lokalisera och anfalla de tyska ubåtarna, som
lågo i ytläge och laddade sina batterier. Detta framtvingade schnorkeldrift av ubåtarna, så att de fortsättningsvis kunde ladda i uläge.
Emellertid framstod det även att flyget, vilket ibland gjorts gällande, icke lämpar sig för alla uppgifter i sjökriget och att överoch undervattensfartyg i vissa fall äro mera ändamålsenliga. Detta
ställde krav på god samverkan mellan flotta och flyg. I annat fall
uppkommer blottor i systemet som en fiende kan utnyttja.
Hos de stora sjömakterna medger organisationen en smidig samordning av verksamheten därför att där ingår flyget direkt i försvarsgrenen och en och samma chef leder den gemensamma verksamheten. Hos oss är detta ett svårare problem att lösa, därför att
våra begränsade flygresurser har nödvändiggjort att allt flyg, vare
sig det skall verka över hav eller land, är samlat under en hatt.
Hittills har vi i den gemensamma sjökrigsverksamheten fått lita
till samverkan mellan olika chefer, vilket kräver en gemensam syn
på frågorna och att man har god ledningskontakt med varandra.
Helst bör man ha samma underrättelseunderlag.
Försvarsledningsutredningen uppmärksammade föreliggande svagheter i nuvarande organisation och föreslog en ny gemensam regional ledning där i princip en chef svarar för samtliga försvarsgrenars
operativa insatser. Vissa avsteg härifrån görs med hänsyn till att
fl yget icke bör splittras upp på alltför många militärområden.
Detta kan innebära att en militärbefälhavare får leda flygverksamheten i två militärområden dels det egna, dels ett "bakomliggande" område.
Frågan förtjänar särskild uppmärksamhet i samband med sjöhandelsskyddet i Västerhavet.
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Det är i huvudsak på tre områden, som flyg et kan göra en in sats
i sjökriget.
Det första gäller flygspaning och härvidlag är flyget ett ovärde rligt hjälpmedel.
Det andra avser att genom insats av jaktflyg trygga operationsfriheten. Härvidlag kan konstateras att den moderna jakten krä\ er
en komplicerad stridsledningsorganisation för att komma till effektiv verkan och att dennas räckvidd begränsas av möjlighetern a att
upprätta teletekniska spaningsstationer. Jaktens räckvidd sträcker
sig därför icke långt utanför egen kust. Denna olägenhet får fartygen bemästra med egna luftförsvarsmedel samt genom en särskild
uppläggning eller begränsning av operationerna.
Den tredje uppgiften för flyget i sjökriget avser attac!eflygct i
dess olika former. Jag hyser stor tilltro till attackflygets verkansförmåga mot sjömåL Vissa erfarenheter visar svårigheterna för flyget att identifiera mål och att det finns möjligheter att genom skenföretag föra ett attackanfall på avvägar. Ett fartygsburet vapensystem kan ibland vara säkrare, emedan fartygets stridsledning har
större möjlighet att identifiera mål och göra målobservationer före
och efter vapeninsatsen.
Det kan ankomma på fartygsspaningen att hjälpa fram fl yget
varjämte sjöburna vapen i form av torpeder och robotar kan bringas
till samverkan med flyget.
Som framgår av vad jag säger i annat sammanhang, är oss kringliggande farvatten relativt grunda och lämpar sig därför väl för
minkrigföring. Marinens möjligheter att utlägga sjöminor är begr:-tnsad i vissa avseenden. Det är därför betydelsefullt att sjöminor även
kan utläggas av vårt flygvapen. Härigenom kan även fien dens
skärgårdsområden åtkommas.
H elikoptern ingår direkt i marinens organisation. Den har numera en sådan teknisk utformning att dess verkansförmåga i olika
avseenden är betydande.
Helikoptern är sålunda en utmärkt komplettering till ubåtsj aktfartygen varigenom ubåtjaktsystemets effektivitet i hög grad ökar.
För att öka aktionstiden kan helikoptern erhålla br~inslepåfyll
ning från fartyg till sjöss under pågående operation.
Försedd med radar kan helikoptern utnyttjas som ett rörligt
komplement till kustspaningsradar och ersätta sådana som satts ur
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spel av fienden. Helikopterradarn ingår också som en länk i eldledningskedjan för både kust- och sjörobotarna.
Helikoptern har även andra uppgifter i sjökriget exempelvis vid
minröjning, transport av kustjägare m m. Möjligheterna till snabba
transporter med helikoptrar t ex i ett skärgårdsområde är även betydelsefulla.

Bestyckning av handelsfartyg
A v min redogörelse har framgått att jaktflygets effektiva räckvidd till sjöss är begränsad samt att örlogsfartygens luftvärn sartilleri
i huvudsak endast kan skydda det egna fartyget. Dessa förbållanden
gör det angeläget att våra handelsfartyg bestyckas för självförsvar.
Jag har tidigare framhållit att avgivandet av luftvärnseld även om
denna är oreglerad enligt operationsanalys nedsätter ett flyganfalls
effektivitet, varjämte moralen på handelsfartyget stärkes.
P laner i här angivet avseende finns utarbetade. Det gäller att
sätta dem i kraft och bevilja medel eventuellt till att börja med i begränsad omfattning för försök. Det gäller närmast att komma igång
med verksamheten. Denna bör även omfatta tillgodoseendet av handelsfartygens skyddstjänst. På materielsidan kan visst äldre luftvärn,
som utgått ur krigsmaktens organisation, ställas till förfogande.
Flottan har möjlighet att medverka i olika avseenden exempelvis
beträffande utbildningen, men principiellt ankommer det på våra
civila och ekonomiska myndigheter att genomföra denna viktiga
totalförsvarsfråga.

Slutord
I det föregående har jag försökt ge bakgrund och motivering för
ett vidmakthållande och p å vissa punkter en förstärkning av våra
marina försvarssystem, i vilket jag inräknar delar av vårt vältrimmade och slagkraftiga flygvapen.
Fortfarande är vårt insul ära läge vårt bästa skyddsvärn, som, om
vi har ett erforderligt respektförsvar, kan ge oss möjlighet att få stå
vid sidan av en storkonflikt.
Jag har försökt visa att särskilda risker kan föreligga på grund av
Vårt militära grannskap till strategiskt betydelsefulla områden,
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exempelvis Östersjöutlopp en och att detta av oss kan kräva en si1r .
skild marin uppmärksamhe t.
Våra erfarenheter från senaste avspärrningar i krig eller i fr ed
från världsmarknad en (Suezkrisen) visar att vi i hög grad och i
kanske ökad utsträckning är beroende av import, vars huvuddel
endast kan framföras över havet, vilket kräver att vi kan ge detsamma erforderligt sjöfartsskydd.
Marinen är den minsta försvarsgrenen vad penninganslage n beträffar men vid en allmän stridsekonomis k värdering torde fram stå
att dess försvarseffekti vitet är betydande och kanske större än v, d
storleken av dess anslag utvisar. Vår säkerhet kräver att marinen
även i fortsättningen får sin tillbörliga andel av försvarskostnad erna. Några andra försvarsmedel kan icke på stridsekonomis kt godta<>bara villkor övertaga dess särskilda uppgifter i riksförsvaret.
b

gifter inom totalförsvaret, bör sättas i stånd att militärt delta i kampen för landets självständighet .
Krigsmakten skall aktivt verka för att befolkningen skyddas och
fö rsörjningen tryggas.
Krigsmakten skall omedelbart kunna uppta försvaret mot överrumplande anfall.
Krigsmakten skall kunna avvisa kränkningar av vårt territorium
i fredstid samt under krig mellan främmande makter varunder Sverige är neutralt.
Krigsmakten skall samverka med totalförsvarets övriga grenar i
syfte att nå största möjliga försvarseffekt."

Bilaga
Målsättningen för vår krigsmakt

Efter förslag från Kungl Maj :t har 1964 års riksdag faststäl lt
följande formulering:
"Krigsmakten skall verka för att vår fred och vår frihet bevaras.
Krigsmakten skall därför ha sådan styrka, sammansättnin g och beredskap att anfall mot Sverige fordrar så stora resurser och tar så
lång tid att fördelarna, som står att vinna med anfallet, riml ig '11
icke kan bedömas värda insatserna.
~nvasionsförsvar skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift.
Kngsmakten skall i det längsta kunna förhindra att en angrip re
får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för sin a
syften. I varje del av landet skall kunna bjudas segt motstånd, om så
erfordras även i form av det fria kriget.
Krigsmakten skall kunna avvärja en stort upplagd invasion ÖYer
havet eller landgränsen samt i samband därmed insatta luftlands8rtningsföretag och samtidigt upprätthålla ett segt försvar mot ane'ra
invasionsföreta g. Bevakning och försvar mot mindre fö retag sk·tll
kunna organiseras inom landet i dess helhet.
Varje vapenför svensk, som icke är bunden av andra viktiga upp306
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KOMMENDORKAPTEN
ARNE AKESSON

Mätbas försumbar
Användbar i mörker (under förutsättning av riktningsangivelse)
Osäkerheten i avläsningen (begränsad till c:a 10 meter) ökar
icke med avståndet
Inga krav på stereoskopiskt seende (utbildningskrav)

Laser i manna
vapensysfem

En viktig begränsning, som laser har gemensam med övrig optisk
materiel, är siktberoendet. I princip kan man säga att lasers räckvidd vid dålig sikt blir densamma, som för optiska avståndsmätare
och sikten. Laserstrålen utgöres ju också av vanligt rött ljus även om
ljusstyrkan är oerhört stor under en mycket kort tid. Styrkan ar
emellertid inte så stor att den kan "bränna" sig genom dimma.
Användningsområden
En av de första presentationerna i svensk militär fackpress av
laser gjordes i denna tidskrift i maj 1962. Därvid redogjordes även
för laserteknikens elementära grunder samtidigt som vissa aktuella
problem i samband med laserutvecklingen berördes. Sedan dess h;:cr
en mångfald artiklar om laser varit införda i olika tidskrifter. D et
finns därför ingen anledning att ånyo redogöra för de teorier och
fysikaliska skeenden som utgör grunden för lasertekniken. I stället
kan det vara på sin plats, att med det intensiva utvecklingsarbete,
som bedrivits främst utom men även inom landet till bakgru nd,
taga upp frågan om laserns plats och möjligheter i marina vapensystem. Jag vill då omedelbart påstå att även med det mest fra msynta betraktelsesätt laser inom överskådlig tid endast torde komma
att utnyttjas för avståndsmätning i marina spanings- och eldledningssystem. Möjligen skulle laser även kunna tänkas ifrågakomma
för telekommunikationer, medan eventuella spekulationer om en
laser-dödsstråle helt kan avfärdas. Ett lasergevär lär visserligen vara
under utveckling i USA. Det avses bli ett närstridsvapen och uppgives kunna sätta eld på lättantändliga ämnen på avstånd upp till
1500 meter medan det på samma avstånd endast kan åstadkomma
synskador på personal. Det kan tänkas komma till användning för
att antända bränslet i stridsfordon. Med hänsyn till var lasertekniken står i dag är det realistiskt att endast räkna med laser som
ersättning för eller komplement till optisk avståndsmätning. A ven
om laser i vissa avseenden kan jämställas med konventionell optisk
mätning har den fyra väsentliga fördelar framför denna nämligen :
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N uläget
Ett stort antal företag i USA har utvecklat laseravståndsmätare.
Sedan för den fasta tillståndets laser erforderliga dopade rubinstavar
i viss utsträckning blivit allmän handelsvara har även utveckling
av laseravståndsmätare påbörjats i Sverige. Hittills utförda försök
har visat sig löftesrika.
För närvarande finnes möjlighet att anskaffa laseravståndsmätare
med följande prestanda:
Mätområde upp till

10 km

Noggrannhet

-+- 5 meter

Antal mätningar
före komponentbyte

10 000 ggr

Totalvikt inkl
batterier

15 kg

Mätintervall

2-10 sek

Riktnoggrannhet

0,3-1 ,O streck

För marinen har beställts en laser tillverkad av Hughes Aire1·aft
Company. Dess utseende framgår av bilden. Aven armen anskaffar
ett exemplar för försök. Aven om dessa Colidar Mk II ej helt uppfyller de krav, som bör ställas innan laser inlemmas i något marint
Vapensystem, äro de nödvändiga för försöksverksamhet.
22
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Teknisk målsättning
På grundval av nuläget och under hänsynstagande till möjlig utveckling kan följande krav på avståndsmätande laser anses vara
skäliga:
Verkan upp till optisk räckviddsgräns
Mätintervall vid målfattning 2 sekunder
Mätintervall vid målföljning 5 sekunder
Kraftförsörjning från nät 50/60 Hz alternativt likström från
batteri
Fältmässigt utförande svarande mot marina miljökrav
Kontinuerlig drift utan byte av förbrukningskomponenter 20
timmar
Tid för byte av förbrukningskomponent 5 minuter
Fjärriktningsmöjlighet (även stabilisering) med mot laserstrålens
bredd svarande toleranser
Kombinationsmöjlighet med ljusförstärkare
Dimensionering till periskopsintegreringsmöjlighet
Arbetsfrekvenser för optimal transmission och effekt
Atmosfärens inverkan, mätförmågan mot olika mål, praktiska mätintervall, tillförlitlighet, livslängd och vattenytans inverkan är några
av de problem, som måste klarläggas och verifieras genom ingåen de
egna försök.
Marinförvaltningen genomförde redan i november 1964 i samarbete
med ASEA och FOA försök i begränsad omfattning med av ASEA
framtagen apparatur på Stabboön.
Avsikten med försöken var att för fortsatt utvecklings- och
konstruktionsarbete vinna erfarenheter beträffande fältmässiga krav
på en marin laseravståndsmätare. Sikten var under försöksdaga rn a
god och avstånd erhölls upp till c:a 9000 meter. Vikten av synnerligen noggrann inriktning bestyrktes. Fartygssidan syntes ge bättre
reflexer än för och akter. Den begränsade räckvidden - mindre än
optisk sikt - kunde tillskrivas triviala bristfälligheter i försö ksutrustningen. Större räckvidder är fullt möj liga vid god sikt.
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Avståndsgrind för separering av mål
I detta sammanhang kan påpekas att lasers strålningslob är begränsad till någon milliradian. Den kan därför icke betraktas som
röjande även om den kan observeras eller indikeras från det "beskjutna" målet. Med hänsyn till de sålunda mycket beskurna möjligheterna att observera om man är utsatt för lasermätning kan denna
betecknas som semipassiv.
Det förtjänar även att påpekas att kommersiella intressen, som
följd av pågående laserutveckling utanför försvarets ram, bör medföra att det kan bli något av köparens marknad. Det kan därför
vara skäl att tillsvidare begränsa våra egna insatser till de allra
nödvändigaste försöken samtidigt som alla presumtiva leverantö rer
på lämpligt sätt hålles orienterade om aktuella marina krav och
Önskemål beträffande utvecklingens inriktning.
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Inpassning i marina vapensystem
Innan man undersöker behov av plats för laser i marina vapensystem bör man påminna sig dess begränsningar. Dessa har i viss
utsträckning berörts tidigare men trots detta bör nu särskilt påpekas
att även om laser kallats optisk radar så kan den icke ersätta radar.
Vidare är det ej heller möjligt att med rimlig teknisk-ekonomisk
insats göra laser riktningsangivande t ex genom kombination av två
scannande laserstrålar.
Som ersättning för nu befintlig optisk avståndsmateriel är det
däremot fullt möjligt och i vissa fall direkt önskvärt att införa laser
i marina vapensystem. I de fall så kan vara kostnadsmässigt befogat
- sedan de taktiskt-tekniska kraven kunnat tillgodoses - kan ev
även minskad "sårbarhet" och större flexibilitet inräknas som fördelar.
Ur kostnadssynpunkt måste man emellertid beakta att om laser
önskas införd i system, från vilka optiska delsystem tidigare avförts,
medför detta en direkt kostnadsstegring. Vad som kan betecknas som
extra tillkommande finesser i system måste under alla förhållanden
föregås av noggrann vägning av fördelar och nackdelar.
Som komplement till radar kan laser användas till modernare eldledningar i följande fall:

avseende är emellertid mycket önskvärd även om de fysikaliska
betingelserna tycks sätta en snäv gräns.
Aven om man knutit mycket stora förhoppningartilllasertekniken
är det enligt min mening icke realistiskt att räkna med laser i marina
vapensystem annat än som ersättning för befintliga eller projekterade
optiska avståndsmätningssystem. Det fö regående resonemanget bör
kunna motivera en sådan slutsats.
För den, som vill se ett vidare utnyttjande av laser i marina
vapensystem och som icke ryggar för kostnader och ökad komplicitet, är det bara att se tiden an och hoppas på utvecklingen.

U n der radartystnad
Utstörd eldledningsradar
Om en laser kan dimensioneras så att den utan ökad röjningsrisk
kan påbyggas ubåtsperiskop innebär detta en god semipassiv avståndsbestämningsmöjlighet under dager. Med hänsyn till de höga
kraven på noggrannhet i inriktningen av laser, vilken endast kan
tillgodoses genom optisk riktning erfordras ljusförstärkare (ev TVoptik) under mörker. En ljusförstärkare kan bl a med hänsyn till
dimensionerna och med bibehållande av krav på skäliga prestanda
f n svårligen inbyggas i periskop. Enda möjligheten att utnyttja laser
med ljusförstärkare från ubåt skulle i så fall vara från separatmast,
vilken det därjämte skulle ställas höga tekniska krav på.
Att utnyttja laser för avståndsbestämning på större avstånd i
vatten t ex i ubåtsjaktsammanhang bör med hänsyn till transmissionsfaktorerna betraktas med stor skepsis. En utveckling i detta
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Robotbåtar-nya vapen
i Sovjetflottan

Uppgifter om sjörobotar är sparsamt förekommande i litteraturen.
Därför har det bedömts vara av intresse att översätta en artikel i
luteravia 12/64 som behandlar en sovjetisk motsvarighet till v h
egen robot 08.
N ågon bearbetning av texten i artikeln i syfte att bringa den helt
i överensstämmelse med svensk nomenklatur har ej gjorts. En anmärkning om robotvikter har tillfogats av översättaren.
Ursprungsrapporten, av vilken artikeln är ett sammandrao- har
"''
.
gJorts av BENDIX Corp Research Laboratories och behandlar en
relativt ny vapentyp i Sovjetflottan, nämligen snabba patru llbåtar
bestyckade med robotar, som kan skjutas mot sjö- och landmål på
avstånd upp till 65 km.
Rapporten baseras huvudsakligen på sovjetiska källor (tekniska
och militära tidskrifter, böcker och tidningsartiklar m m). Efter
systematiska studier dras några slutsatser om uppbyggnaden och
h:ndhavandet av robotsystemet, som f n är installerat på patrullhatar av "KOMAR"- och "OSA"-klass. (Interavias redaktion deLu
ej slutsatserna i vissa detaljer framförallt beträffande robotdimensioner och vikter.)

Sammanfattning
Robotar med relativt lång räckvidd har ökat sovjetiska flottans
effekt mot fientliga sjöstyrkor långt ute till sjöss. Under det senaste
året har en mängd detaljer publicerats om rubricerat robotsystem,
varför en ganska omfattande analys har kunnat göras.

Anm.: (Översättning av artikel i Interavia 12/64. Publiceras i TIS efter tillständ
av lateravia red.)
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~oboten är planvingad och har ett startsteg av krutra:,e~ typ.
Dnvsteget utgörs av en vätskeraketmotor. "KO MAR" -klassen bär
två robotar och "OSA" fyra. "OSA" är förmodligen den nyare
typen, vilket den mer omfattande elektronikutrustningen antyder.
Utveckling av robotsystemet påbörjades troligen omkring 1954 och
det trädde i tjänst 1958-60. De första fotografierna av vapensystemet skymtade i mitten av 1962 och ett stort antal publicerades
under 1963. "KO MAR"- och "OSA" -klassen används f n i stort
antal i Ostersjöflottan och har förmodligen baser och varv i Kronstadt, Leningrad, Tallin, Riga, Kalinigrad, Baltijsk och Liepaja.
Under "robotuppbyggnaden" av Cuba i början av 1963 baserades
där 12 "KOMAR"-båtar vid vissa strategiska platser.
Artikeln behandlar först vapenbärarna och deras utrustning och
sedan robotens uppbyggnad och styr- och navigeringssystem. I figur
1-4 visas antenn- och mastarrangemang på en av vapenbärarna,
robotens uppbyggnad i en 3-planskiss, en typisk banprofil samt en
skiss över troligt styrsystem . I tabell anges robotens bedömda dimensioner och vikter.

Robotbåt typ KOMAR
Denna 60-tons båt är en modifierad motortorpedbåt av typ "PA"
bestyckad med en dubbel 25 mm akan och två robotstälL Den har
föl jande ungefärliga data:
30 m
Längd
Bredd = 6 m
40-42 knop
Fart

I den ursprungliga torpedbåtsversionen hade den 4-25 111111 akan
och 2-53 cm torpedtuber.
Av foton som visar besättningen kan man sluta sio- till att den
b
.
b o
~star av 3 off1cerare och 7 man. Foton av bryggan visar FC, rorgangare, maskinoperatör samt radar- och robotoperatör vid sin<J.
respektive kontrollorgan. De sex återstående torde betj äna dieselmaskineriet samt stridslednings- och sa111bandsfunktionerna.
"KOMAR" har alltså två fasta framåtriktade startbanor med
Var sin robot placerade bordvarts. Konstruktionsmässigt utgörs
banan av en U-formad plåtränna upphängd mellan två skenor och
monterad i däck med en öppen stålkonstruktion och med banans
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vinkel över däck ca 12 °. Själva roboten skyddas av en tub av lätt
konstruk tion förmodli gen enbart ett vädersky dd, som dock är öppen
både fram och bak. Tubens tvärsnitt är rombform at med runda hörn
så att vingar, stjärt och startsteg skall gå klara vid skjutning . Startsteget löper också i en U-forma d plåtränn a i tubens underkan t.
Rännan är förlängd akteröve r för att startstege ts raketgase r skall
ledas bort från skrovet.
Flera teleanten ner finns, de flesta placerad e på centralm asten.
Masten är en öppen fackverk skonstru ktion av stålrör och vinkeljärn. De tre viktigast e antenner na sitter på en tvärstång i masttoppen; två KV-ante nner (halva dipoler) på mindre vertikala stänger
i vardera änden av tvärstång en och en stympad parabolis k rektangulär radarant enn centralt i toppen på masten.
Utöver dessa huvudan tenner på centralm asten finns en sprötantenn på taket på navigerin gsbrygga n.
På foton av en rysk robotbåt i kubansk a farvatten återfinns en
sfärisk radom montera d akterut på en mast mellan robottub erna.
Det är förmodli gen en allspanin gsradar liknande den amerikan ska
SO eller S013, med en parabola ntenn. SO och S013 var ytspanin gsradarstat ioner, som användes i USA till omkring 1943 och arbetade
på S-bandet . En effekt på 100 KW gav en maximal räckvidd på
45 km mot landekon och 15 km mot större fartyg .
Båtens huvudrad aranlägg ning är en spanings-, målfångn ings- och
-följning sradar med den tidigare omtalade antennen i toppen på
huvudma sten. Antenne n är monterad på en servoenhet, vilket tyder
på att den har både spanings - och följnings uppgifter . Den förefaller
ha + 60° :s sökområ de räknat från stävriktn ingen. För att reducera
antennen s vindfång består den av en öppen nätkonst ruktion med en
stympad form liknande antennen hos Decca Hydra Plan Radar.
Den är rektangu lär och mäter l ,3 X 0,6 m med mindre "öron" 0,4 m
höga, som ökar den totala antennbr edden till ca 2 m och antyder
möjlighe ter till inställnin g av skilda frekvens er. Den stympad e formen är antingen ett försök att förenkla konstruk tionen av en elliptisk skiva eller en antydan om att stationen arbetar med flera
frekvens er, en med "öron" och en utan. Det syns emellerti d endast
finnas en fast hornmat are belägen i toppen av antennen . Vågledarens
bredd är av storlekso rdningen 2,5 X 5 cm, vilket antyder att stationen ligger på s-bandet .
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De övriga två antenner na är enkla, fasta, vertikala , halva dipoler
onterade
på ett jordplan med sex spröt. Jordplan ets diameter syns
111
vara omkring 60 °/o av dipolens höjd. En av antenner na är omkring
0,85 m hög och en enkel överslags beräknin g (halva dipolen = kvarts
våglängd ) ger våglängd en 3,4 m och frekvens 88,4 MHz. Den andra
antennen 0,5 m hög ger våglängd en 2 m och frekvense n 150 MHz.
Ovan gjorda överväga nden är gjorda utan kännedo m om vad
antennim pedansen m m kan vara. Denna kan t ex avsevärt ändra
våglängd och frekvens .

Robotbå t typ OSA
Närbilde r av de två båttyper na visar att "OSA" är större än
"KOMA R". Det faktum att "OSA" är en större båt talar också för
att den kan gå i kraftigar e sjö och längre ut till havs. Den har ett
depl acement på ca 150 ton och bär fyra robotstäl L
o
O vrig bestyckn ing utgörs av en enkel 25 mm lv-akan. Batens
längd är ca 43 m och maxfart bedöms till 35 knop. Av foton, som
visar besättnin gen uppställd på däck, kan bedömas att den består av
4 officerar e och 11 man.
" OSA" har alltså fyra robotstäl l, två på varje sida, tandemp lacerade. I motsats till "KOMA RS":s öppna tub har "OSA" slutna
tuber med luckor hängda i tubens överkant för att undvika att sjön
slår in. Vid robotskju tning måste sålunda båda tublucko rna öppnas.
På "OSA" är också tubkonst ruktione n i övrigt helt sluten.
" OSA" skiljer sig också från "KOMA R" i att den har en enkel
stålrörsm ast med stor diameter , som bär upp huvudra daranten nen
och dessutom två tvärstäng er i kryss av vilka den ena uppbär två
VHF-ant enner ( = KO MAR) och den andra ett UHF-ant ennsyste m.
Dipolernas längd på UHF-sys temet antyder en frekvens på ca 600
MHz (y = 0,5 m). Den höga frekvens en anger att det troligen rör sig
om en datalänk för robotens styrning. Mast och antennar rangema ng
fram går av figur l.
Roboten
Roboten har en cylindris k kropp och ogival nos, i spetsen försedd
med en radom. Bakkrop pen är konisk och slutar i en dysa för vätskeraketmot orn. Roboten är försedd med en deltaving e med 63 ° bakåt317

Fi g 2.

Fig 1.

Mast- och <:nte11n arran gema ng

p~

Hypotetisk )-plan sk is s och arrangemangsritning visande möjligt arrangeaang av
driv•e<l•l och moturs ystem, stridsdel och radar1ålsökare.

OSA .

1. Spanings- och eldledningsradarantenn
2. Kommandolänk VHF
3. Alternativ kommandolänk VHF
3a Alternativ kommandolänk med Yagi-antenn
(kan ersätta 3.)
4. Dipolantenn VHF. _Alternativ kommandol ank
5. Datalänkantenn UHF
(Ej KOMAR)

svepning. Ett kort avkännings.~o.n är ~on:er~.t p~ vänster ~inge tro~
ligen en radioantenn eller ;nojbgen .randmrattn~ng. Ett ~ang~~. a~
känningsdon är monterat pa höger vmge, antaghgen ett ptrotror for
mätning av robotfart. En kabelränna ligge~ utefter robotens buk
under stridsdelen för elektriska-, pneumattska- och hydraulledo
nmgar.
Ett krutstartsteg är monterat under robotens bakre del och b~st~r
av en utdragen cylinder med en nedåtriktad dysa. Ett utloppshal ar

1. Målsökare
2. Kraftförsörjning

3. Stridsdel
4. Bränsletank
5. Oxidarortank

6. Kväverank
(210 kp/cm 2 )
7. Autopilot
8. Startstegsmotor

9. Krut
l O. Kommandomotta ga re

upptaget akter om vänstervingens bakkant för rökutsläpp från syraoch anilintankutrym met för vätskeraketmo torn. En yttre anslutning
med fyllningsdon är belägen nära nosen på höger sida. Ett studium
av nitrader, åtkomstluckor, lyftpunkter, utskjutningsbeslag samt
synliga förändringar i skalmaterial m m ger god ledning när det
gäller att få fram robotens inre arrangemang, drivmedelskom ponenter, styr- och navigeringsutru stning m m. Antagandena framgår av
arrangemangsritning i figur 2.
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Drivmedelskompon enterna antages vara lagringsbara och utgö rs
troligen av anilin som bränsle och rödrykande salpetersyra som oxidator. Syratanken är placerad för om anilintanken. Placeringen av
tankarna är sådan att den gemensamma tyngdpunkten i stort sett
överensstämmer med robotens tyngdpunkt. Sålunda kommer, allteftersom drivmedlen förbrukas, tyngdpunkten ej att avsevärt ändra
läge. Detta är nödvändigt för god stabilitet under flygningen.
Robotens skrov utgörs av en vanlig skalkonstruktion med spant
och stringers, (spanten med 50-60 cm medelavstånd) och täckplåtar av dural.
En enkel viktsanalys av robotens huvuddelar, baserad på medelvikt per kvadratmeter våt yta, har gjorts för att utröna robotens
skrovvikt. De värden, som använts är för centralkroppen 12,5,
bakkroppen 15 och för vingar och stjärtplan 25 kg/m~. Dessa värden inkluderar då diverse förbindningar och fästen i skrovet och ger
en skrovvikt på ca 700 kg. Stridsdelsvikten har beräknats med tillgängliga dimensioner och en medeltäthet på l ,6. Inklusive tän dnings- och armeringsinrättning erhålles en vikt på ca 900 kg. Drivmedelsvikten har beräknats med tankvolym samt oxidatoms och
bränslets täthet som grund och givit som resultat ca l 350 kg. Robotens vikt utan bränsle och startsteg men inklusive vätskeraketmotor och styrutrustning har beräknats till ca l 750 kg. Med
startsteg och bränsle har totalvikten uppskattats till 4 750 kg. Med
givna dimensioner har Interavia gjort en viktskontroll, som resulterat att totalvikten reducerats till 3 900 kg.
(Overs anm: Aven 3 900 kg totalvikt syns vara för hög, ca 3 000
kg torde vara mer realistisk. Tabell över uppskattade vikter lämnas
nedan.)

Tabell över bedömda dimensioner och vikter på rysk sjörobot
Längd över allt
Max diameter
Spännvidd

7,5 m
0,75
2,5 m

Kroppsvikt tom
Stridsdel (ink! tändningsoch armeringsinrättning)
Drivmedel
Startsteg +krut
Startvikt
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approx

l

Interavia
bedömning
500

500

,
,

900 kg
l 350 kg
l 800 kg

900
l 100
l 400

500
750
l 200

,

4 750 kg

3 900

60 l4n _ _ _ _ ____,]

~~--- -

stigning
41 o

l,

Brinns t
Bans te~
_.Dyk ni ng
m~ l

~'o t

et

lypi s< banprofil för rysk sjorobot. Roboten avfyras i 15° elevat i on fdn robotbHen och
stiger oe d 41° elevation till marschh öjden 4.500 •· Efter st artfasens slu: flyger robot-n
i riktning oot o~le\ med en fart p~ ca 340m/s(~ Ml). Uär robotens •~lsokare l~st P~
.
mllet dyker den r.o\ .~,Jet styrd av ••ls ökaren. Under dessa f ö rh~llanden ha r •aXJoal rackv1dd
up , get\s vara 65 km.

Baserat på rapportens viktsanalys och antagandet att drivmot?rns
dragkraft är 1 200 kp och startmotorns 6 000 kp har ~n analys gJorts
av robotens aerodynamik. Med robotens aerodynamiska egenskaper
och värdet på dragkraften som grund erhålles en banfart på ca
320 m/s på 4 200 m den höjd som antagits vara robotens marschhöjd. Typisk banprofil framgår av figur 3.

Overs
bedömning

700 kg

l

Fig 1.

l

2 950

Robotens styrning och navigering
Konventionella styrytor på bakkanten av vingar och s_tjärtplan
antyder ett inre styrsystem av flygplantyp med höjd- och s1d~_roder.
Radomen tyder på att yttre styrning i slutfasen sker med ~;alp av
en radarmålsökare och det syns vara trohgt att roboten ar kommandostyrd till målsökaren låst på mål.
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Sålunda antas att robotbanan är styrd både i anflygnings- och
slutfasen. Detta sker med hjälp av en förenklad autopilot för kontroll av flygningen i såväl attityd, kurs som höjd.
Den två meter breda antennen på s-bandet ger en lob med 3°5
bredd. Denna lob kan ge ett mållägesfel av ca l 100 m på ett
avstånd av 16 km, vilket gör det nödvändigt med styrning i slutfasen. Tre typer av slutfasstyrning syns kunna vara lämpliga nämligen: ett halvaktivt radarsystem, där målet belyses från målföljningsradarn ombord på skjutande fartyg, ett aktivt samt ett p assivt
radarsystem.
Om man använder ett halvaktivt system uppstår svårigheter att
på långa avstånd belysa målet med den relativt lågt placerade anteJmen (höjd ca 10 m). Om ett aktivt system används uppstår svårigheter med glittring och spegling i vattenytan. Det lättaste och
enklaste målsökningssystemet torde därför vara ett passivt system.
En teknik, som ofta använts av ryssarna är att sända den i roboten mottagna målbilden till skjutande eller styrande fartyg.
Därifrån sänds sedan styrsignaler till roboten, som uträknats antingen automatiskt eller av en mänsklig operatör. Ett system, som
använder en sådan överföring blir med erforderlig bandbredd ytterst
lättstört både i datalänken och kommandolänken. Om emellertid
denna teknik används torde den förut nämnda 600 MHz-antennen
tjäna som mottagningsantenn för en sådan datalänk. På basis av de
antagna värdena och troligt verkanssätt har i figur 4 nedan gjorts
en schematisk skiss över både anflygnings- och slutfasen, som också
anger frekvenser och möjlig användning av de ombord befintl iga
antennerna.

f i g 4-

Mlll ägesdata - (akt i v,
sem i - ;ktiv
eller p,1S siv
l än k

l
l

l
l
l

l

l

Ski ss över troligt slyrsysteo. Robotens aulapilot h~ller roboten på progr•mmerad bana
oed hänsyn t i 11 s tyrkommanJa från skjulande fartyg. Bandata som beräknas oobord med
aktu ellt •älläge och robotläge som underlag sän ds \ill robote n via en koomandolänk.
Allt eft ersom roboten när•ar sig målet sänds det mnläge, som erhålles i robotens
aäl sökare via radiolänken till skjuta nde fartyg sä att roboten kan riktas mot m~let
•ed t i llräcklig noggrannhet.

råde för motverkan. USA har inget liknande system. Det är slutligen att hoppas att denna presentation skall vara av värde när det
gäller att finna ett verksamt motmedel mot detta vapensystem.

slutord
Närvaron av "KOMAR" och "OSA" robotsystem kan orsaka
förvirring bland NATO-styrkorna då de syns vara ett vapen, som
är svårt att försvara sig mot. Robotens låga höjd torde ge det stor
genomslagskraft. Det kommer under normal "early warning" höjd
och under lv-robotsystemen Terrier och Talos radar. Dess ringa
tvärsnittsyta förmodligen < O,Sm 2 utgör ett mycket svårt mål för l vakan och lv-robot. Dess fart M= 0,91 ligger i ett besvärligt fartom-
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Navigeringssysfem för
svavare

I och med utvecklingen av farkoster i fartområdet 50-100 knop
har en mängd nya navigeringsproblem uppstått. En sådan farkost
är t ex svävaren, vars fart och färdväg ej kan bestämmas med tidigare för fartyg använda metoder. Denna farkosttypsmiljö är framförallt marin men har vissa egenskaper, bl a i manöver och styrning,
gemensamt med luftfarkoster. Detta medför att svävarens navigeringssystem i hög grad har utförts med för flygplan eller helikoptrar
använd teknik. Följande beskrivning behandlar ett navigeringssystem, som konstruerats för den militära 35-tons svävaren Westland
SRN.3.
Navigeringssystemet

Farter och kurser bestämmes av två oberoende system, ett dödräkningssystem byggt på Dopplerradarlogg, samt hyperbelnavigeringssystemet "Decca Navigator" kompletterat med en navigeringsradaranläggning. Decca Navigator-systemet, som här närmare skall
beskrivas, är ett komplett navigeringssystem med automatisk styranvisning för föraren. Systemen manövreras från en navigeringsoch stridsledningspanel med ett 16" true motion (TM) - PPI över
vilket en optisk plottingtillsats (OPA) anbragts. Beräkningar utförs
i en centralkalkylator och för navigeringsbruk finns ytterligare ett
12" PPI.
För att tillgodose kraven, på dels tidig kollisionsvarning och dels
exakt lägesbestämning för dessa snabba farkoster, har sålunda ett
Instant Navigation-system utvecklats, ett system som under de
senaste åren provats i en brittisk torpedbåt, "Brave Borderer". D en-

a har, utrustad med TM radar och en prototyp till en optisk plot-

~ngtillsats för PPI, prövats vid farter upp till 50 knop. Den optiska
~lottingtillsatsen är en nyutve~kling, s~m f n introducer~s för ö~logs
fartyg för att underlätta taktisk plottmg och samordmng av mformation från PPI, bl a även för ubåtsjaktoperationer.
Försöken med "Brave Borderer" har givit goda erfarenheter av
denna samordning och bidragit till att ge gott underlag för fartygsledningens bedömning av det taktiska läget vid höga farter . Det har
bl a visat sig att speciella anfallsmönster uppritade på OPA lätt kan
samordnas med den geografiska situationsbilden på PPI:t. Ett blockschema över navigeringssystemet i SRN.3 visas i figur l.

PPI-utrustning

SRN.3 har försetts med två PPI:n, ett 16" (TM 969) med OPA
och ett navigerings-PPI 12" (TM 909). Med hjälp av en omkopplare
kan ettdera väljas som Master för kontroll av bl a pulslängd. På
båda PPI:na kan skala, TM-parametrar, presentationstyp etc väljas
oberoende. På dessa PPI:n kan även erhållas tillräcklig upplösning
för högfartsoperationer i trånga farvatten samt tillräckligt stor
plottingyta för att följa händelser på längre håll.
Fartuppgifter till 16" TM-PPI:t kan antingen erhållas från
Doppler-systemet eller från Decca Navigator via kalkylatorn. Om
fartinformationen är riktig skall landekon på PPI :t ligga stilla och
överensstämma med sjökortet eller annat mönster på OP A. Med
Doppler-systemet och Decca Navigator-systemet har fartygsledningen erhållit två oberoende utrustningar, som kan kontrollera varandra och taktiskt samordnas för att ge tillräckliga stridsledningsmöjligheter både för robotskjutning, ubåtsjakt, amfibieoperationer
samt minröjning.

Navigeringskrav

En snabb militär farkost, som SRN.3 måste uppfylla höga krav

På snabb, säker och noggrann navigering för att vara operativt
Anm: (Sammandrag och bearbetning av art ikel i Interavia nr 10/64. MicheliPearson, Decca. Publicerad med tillstånd av Interavia red.)
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effektiv.
N avigeringsutrustningen skall kunna arbeta vid farter upp till
Joo knop, ofta i tätt trafikerade leder och under alla väderleksför325
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hållanden. Den måste även kunna samordna erhållna navic;eringsdata med på annat sätt erhållen stridsledningsin formation.
Dessa krav pekar mot ett med navigeringssyst emet integrerat noggrant plottingsystem, som bör kunna arbeta även vid låg fart och
stillaliggande. Den tidigare nämnda OPA, är ett exempel på en
sådan plottinganläggn ing. Den förser fartygsledninge n med : sjökortsinformatio n under vägen, relativt plott samtidigt med true
motion -presentation, Georef- eller latitud- och longitudnät, lämpliga
referenspunkter , bärings- och distans- och kursindikering etc. Dessa
möjligheter kan utnyttjas separat eller kombinerade.
För svävare, som ju framförs i ett luftmedium, vid i förhållande
till fl ygplan låga hastigheter, är vid tvärsvind stora avdriftsvinklar
(upp till 30-40° ) normala. För att under sådana omständigheter
speciellt i trånga farvatten underlätta styrning av farkosten är svävaren försedd med två särskilda hjälpmedel nämligen:
- en markering av beräknad färdlinje (track marker) skild från
kursmarkeringen (heading marker). Beräknad färdlinje utgör den
färdlin jeprognos, som beräknas av kalkylatorn. Markeringen visas
på 16" PPI:n.
- en markering på kalkylatorn av verklig färdlinje, som jämförd
med kompasskursen ger avdriftsvinkeln .
Svävarens förare måste vara en kvalificerad befattningshav are i
stånd att tolka kursangivelsern a och hålla rätt färdlin je. För att
göra detta lättare och förse honom med begriplig färd vägsinformation innehåller utrustningen jämväl en styrindikator, som kombinerad med kompassen ger honom god möjlighet att "styra rätt" .
Onskad färdväg beordras genom inställning på navigeringspan elen.
På detta sätt programmeras kalkylatorn. Det kan troligen framledes
bli möjligt att helt programmera ett uppdrag på kalkylatorn och
låta förare eller fartygsledning endast ha till uppgift att övervaka
systemet.
Kravet på snabbhet i navigeringssyst emet för svävare överensstämmer med det som ställs på flygplan. För flygplan och svävare
torde ej finna s tid att beräkna kurser med utgångspunkt från t ex
successivt plottade lägen på en fl ygkarta eller ett sjökort.
Inte bara erforderlig navigeringsinfo rmation (läge, lämplig färdväg, fart, läge i förhållande till en förutbestämd färdlinje etc) utan
även lämpliga lösningar på vissa taktiska problem (kurser, tider)
rnåste presenteras automatiskt och fortlöpande.
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Systemet har utformats så, att navigatören successivt skall kunna
införa ny information till kalkylatorn utan att informationen därifrån om det aktuella läget förän dras .

N avigeringsförfarand et

Navigeringsförfaran det innebär att föraren-navigatören utväljer
en punkt till vilken han vill komma, bestämmer bäring och avstånd
till denna, antingen från ett tidigare bestämt läge eller ifrån det
läge farkosten just befinner sig och för in i kalkylatorn erhållen kurs
och distans via presentationspanelen . Kombinationen av kurs och
distans utgör ett "ben" på färdlinjen och det finns en omkopplare
på panelen, som talar om för kalkylatorn om det "ben", som just
ställts in, skall kopplas in omedelbart eller först när det nuvarande
"benet" gått tiden ut.
Farkostens läge i varje ögonblick bestäms av värden från D ecca
Navigator. Kalkylatorn beräknar för styrindikatorn värden på
kvarvarande distans, verklig färdlinje, distans till beräknad färdlinje och fart längs färdlinje med hjälp av successiva observatior,er
av Deccaläget. Systemet arbetar sålunda utan information f rån
kompass och logg. Var som helst på ett "ben" kan föraren-navigatören bestämma, var nästa brytpunkt skall vara. Denna punkt införs
i kalkylatorn genom att koppla brytpunktsväljaren från "normal "
till "enligt val" och i kalkylatorn införa färdlinjens bäring och
distans till brytpunkten ifråga.
Denna åtgärd hindrar ej kalkylatorn i dess arbete att samla all
relevant information som den skulle ha presenterat på indikatorern a
om brytpunktsväljaren stått på "normal". Åtgärden blockerar inte
heller den information som presenteras för föraren på styrindikatorn.

fi gur 2. Styrindikatorn

1.--+----0

Decca Navigator: Förarens styrindikator, som visar ve rklig färdlinje i förhållande till beräk nad
samt farkostens distans till beräknad färdlinje.
l. Inkopplad Deccakedja
2. Rör l ig referens för beräknad
färdlinje
3. Disran s till beräknad f ärdlinje
4. Varningslampa "babordsgir"
5. Varningslampa "styrbordsgir"
6. Sv ä varens läge
7. Visa re för verklig färdlinje
8. Fast referens för beräk nad
färdlinje

Den visare på styrindikatorn, som visar verklig färdlinje (7) drivs
av skillnaden mellan beräknad färdlinje och verklig färdlinje samt
kräver ingen kompassinformation eller annan insignal än värden
från Decca Navigator. Den rörliga referensen för beräknad färdlinje på styrindikatorn (2) drivs av en spänning proportionell mot
farkostens avstånd till beräknad färdlinje.
P å indikatorn finns två brytpunktsvarnings lampor för förarennavigatören (4, 5). Om ett nytt ben har programmerats kommer en
varningslampa att lysa någon eller några kilometer före utgången
av aktuellt ben, antingen för vänstergir (L) eller högergir (R), för
att upplysa åt vilket håll nästa gir skall göras. Så fort brytpunkten
passerats är presentationen automatiskt hänförd till det nya benet.
Om bägge lamporna lyser samtidigt på visst avstånd före utgången
av aktuellt ben tyder detta på att inget nytt ben programmerats
kalkylatorn.
Styrindikatorns utseende i några skilda navigeringssituation er
visas nedan i figur 3.

S tyrindikatorn

styrindikatorns uppgift är att för föraren-navigatören presentera
beräknad färdlinje, distans till beräknad färdlinje samt skillnaden
mellan verklig och beräknad färdlinje. En skiss av indikatorn visas
nedan i figur 2.
328

329

Litleratur

Figur 3. Exempel pJ. presentation av skilda situationer

MORSKOJ SBORNIK

Svävaren på "kurs". Visaren visar att verkli g fär dlinje ligger längs beräknad.

Svävaren styrbord om beräknad färdlinje. Visaren
visar att verklig färdlinje
är parallell med beräknad .

Svävaren ligger något styrbord om beräknad färdlinje. Visaren visar att
verklig och beräknad färdlin je divergerar.

Svävaren styrbord
räkn ad kurslinje.
visar att verk lig
räknad färdlinje
ge rar.

om beVisaren
och bekonver-

Denna rubriks betydelse är kanske obegriplig för mån ga av TiS läsare. Orden
är nämligen ryska och betyder "En samlin g artiklar om sjön" men de är också
namnet på en sovjetisk tidskrift med ungefär samma målsättning som TiS. Den
kom mer ut en gång i månaden och det är i år 118 år sedan dess första nummer
såg dagens l jus.
För att i någon mån ge ett begrepp om tidskriftens innehåll, dess redigering
och uppställning kommer här att i all korthet omnämnas några av artiklarna
i marsnumret i h.
Ledaren ägnas åt ämnet "En järnhård disciplin är det viktigaste villkoret för
att uppnå en hög stridsberedska p". På vanligt sovjetiskt sätt namn ges en del
officerare, som av ena eller andra orsaken har misslyckats med att upprätthålla
disciplinen. Parti- och komsomolorga nisationernas uppgift understrykes.
Generalmajor Zjukov har skrivit artikeln "Större uppmärksamhe t måste ägnas
åt det ekonomiska arbetet i flottorna". Tolv milliarder rubel har för 1965 anslagits åt krigsmakten. Trots denna väldiga summa måste stor sparsamhet iakttagas. Zjukov ger såväl ros som ris.
En del artiklar ägnas åt tjugoårsminnet av segern över Tyskland. Dåvarande
chefen för Ostersjöflottan amiral Tributs berättar nå gra minnen från kriget.
H an har tidigare skrivit en bok om sjökriget i Ostersjön.
Artikeln "De hjältemodiga traditionerna fortsätter" har som författare viceamiralen Potjupajlo, som nu är medlem av Ostersjöflottan s krigsråd och chef
fö r dess politiska avdelning. Overhuvudtag et håller sovjetflottan väldigt styvt
på traditionerna.
"Kampen om kommunikatio nslederna över oceanerna" ger först en hi storisk
återblick och behandlar sedan andra värkhkrigct. Författaren drar sl utsatsen,
att de allierades kon vojer till Sovjet icke hade någon som helst betydelse för
kri gets utgång.

Kandidaten i sjömilitära vetenskaper, docenten och kaptenen av 1 :a rangen
Gorbunov ägna r sig åt sannolikhetska lkyler och formler i sin artikel "Metod iken
vid konstruktion av diagram för spaningsmedle ns fördelning".
Konteramirale n Papylev är utbildare och sk river om "Vad har programmerad
un dervisning givit för resultat".
Artikeln "Värdering av m ålets läge vid spaning med passiva medel" är fylld
av formler och figurer.
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FIFTY SHIPS THAT SAVED THE WORLD

by Philip Goodhart
på mo rDet telefonsa mtal, som Sir Winston Churchill mottog från Frankrike
Winstons . " Vi
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in gick inte insättandet av jagare i evakueringsaktionen. När den var slutförd
summerade emellertid amiralitetet: en tredjedel av de 338.226 män, som räd dat;
tillbaka till England, hade evak uerats på jagare. De 93 jagare, som sattes in,
hade emellertid reducerats till 43.
l England konstaterade man efter Dunkerque, att hemmastyrko rnas artilleri
endast upp gick till en sjättedel av erforderligt antal; hemmaprod uktion en pr
månad sta nnade vid ett 40-tal. Lika illa ställt var det för fl yget : 430 jaktp la n
förlorade under maj, kvar fanns endast knappt 700 mot Luftwaffes 1.800 jak tplan och 2.000 bombare.
Eng land placerade stora kontrakt i USA på ammunition men också för båtmotorer till små farkoster att sättas in mot magnetminorn a. För att stödja
vack lande state r som Grekland och Turkiet köpte England därifrån sitt tobaksbehov i st. f. från Amerika, en åtgä rd, som Söderns tobaksod lare hade svårt att
smälta. Att här skapades ex tra motstånd mot Churchills fram stä llnin g är uppenbart.
Någon rustningsindustri fann s inte i USA vid denna tidpunkt. Tillverknin g
av krigsmaterial var därtill impopulär; Henry Ford vägra de t. ex. accep tera
leveranskontrakt med England av moraliska skäl.
I förevarande läge måste Roosevelt söka H leverera vapen till England ur
amerikanska arsenaler men i så fall kunde det endast röra sig om "överskottsmaterial". Nytt motstånd. Begreppet "överskottsmaterial" måste tas under omprövnin g. Det lyckades och i slutet av juni anlände till engelska hamna r de
fö rsta amerikanska vapensändningarna: 48 fältkanoner, 12.000 gevär, 15.279
maskingevär, 37 mil!. patroner. Lastningen hade emellertid skett så planlöst, att
sä ndnin gen var tämligen hoprörd . De amerikanska ammunitionslagren hade
emellertid härmed tullats så hårt, att rekryternas skjutövningar måste reduceras
med 40 proc.
Med detta hade isen på sätt och vis brutits. Men ännu var det lång väg, innan
presidenten kunde tillmötesgå C hurchills lånebegäran ifråga om jagarna. f örfa rra ren redovisar presidentens må nga hinder härvidlag. Frankrikes fall försvårade Rooseve lts möjligheter att lå ta USA komma England till hj älp. "Vad vi i
går sä nd e till Frankrike, är i dag i Hitlers händer", hette det fr ån iso la tioni sti skt
håll. Vem kunde veta, om inte något liknande kunde händ a med allt vad England fått. Å andra sidan mognade så smånin gom inom allt bredade folkl aser
känslan för faran av ett tyskt överfa ll också på amerikanska baser uta nför
hem landet. Hade Hit le r lyckats vinna fotfiste i Norge, kund e han vä l lika väl
göra det i Ca ribiska sjön. D ärmed var faran för Panamakanalen uppenbar.
I solatio nister och Rooseveltsanhängare förenade sig i en resol ution i representanthuset, gående ut p å, at t USA skull e sä tta in alla krafter på att förhindra t ysk t
besittningstagande a v allierade baser i väs tra hemisfären .
Snarr bildades "Kommitten för Amerikas försvar genom stöd åt de alliera de",
so m med annonser, radiopropaganda och direkt påverkan sökte nå sitt mål. Men
det fanns alltjämt ivriga isolationister, bland dem överste Charles Lindbergh. En

334

av hans menings fränder, Arthur Krock, lancerade slogan.: "Vi kan inte ens undvara en roddbå t till England!"
Motsrå nder öve rvann s emellertid så små ningom, sa mtidigt som USA :s hö gsta
juridiska mynd igheter fastslog , att presidenten ägde befogenhet a tt via vissa
form alireter träffa avtal i stil med Churchill s önska n. Den 2 september undertecknades överenskommelsen med början av levera nse rna den 6 septem ber. OverJämn ande t av jagarna skulle äga rum i Halifax i grupp er om å tta med 14 dagars
in tervall er.
Den första USA-jagaren, som överlämnades, döptes om till H M S Churchill.
D e ga ml a jagarna var emellertid svårmanöv rerade och inte i alltför gott stånd.
Churchill kolliderade med en annan jagare; båda mås te repareras, innan de
krossade Atla nte n. A ndra svårigheter utgjordes av de blandade besättningar, som
överskeppats. En sådan utgj ordes av fransmän och polacker, alla med dål iga
kunskaper i engelska.
Overskepp ningen gick långsamma re än beräknat. A nnu så sent som i sl utet av
januari 1941 åte rstod sex jagare att leve rera. I n n an jagarna kunde sättas i tjänst,
måste de få nya master och lägre skorstenar, ges 50 tons järn som ballast och få
lv-kanonernas eldledningsskalor utb ytta; befintliga skalor var nämli gen avsedda
för farter, för länge sedan överskridna. Därtill kom så radarutrustningen .
Författaren lämnar utförlig redogörel se över jagarnas skiftande öde. Intressantast är otvivelaktigt H M S Campbeitown, som offrades i raid en mot S:t
Nazaire: dess silhuett hade ändrats till a tt överensstämma med tyska jagaren
Mö wes, allt ledigt utrymme fyllts me d sp rängäm nen. Med full fart ränd e jagaren
mot den sto ra dockporten. Befälhavaren togs till fånga och förhörde s av en tysk
officer, som smått överlägset fö rkla rade : "Ni kände tydl igen inte till dockporten s
bastanta konstruktion, när ni trodd e, att ni med en sådan ynklig jagare skulle
kunna åsta dkom ma någo n skada".
O gonblicket därefter sp ran g jagaren i luften, dockporten skadades, 34 av
jagarens 75 man dödades.
H M S C hu rchill hörde till de fartygsenheter, som England 1944 utl ånade till
Sovjet. I januari p åföljande år sänktes hon i a rktisk a vatten av en u-båt.
Churchill betecknade de amerik anska jagarna som mera värdefulla ä n rub iner.
Innebörden av Churchills fras beror naturligtvis på rubinen s storlek men författaren hävdar, att jagarna otvivelaktigt var en tillgång. Han får därvidlag
gott stöd i amira l Sir James SommervilJes uttalande, att om inte dessa jaga re
kommit i t jänst främst som konvojskydd, hade krigsutgången sannol ikt tett sig
annorlunda.
A andra sidan skriver a miral Lord Tovley: " J ag tror, att de var de sämsta
jagare , jag någonsin se tt, dåli ga sjöbåtar, dåligt bestyckade, urusla utrymmen.
Vi betalade ett skandalöst högt pris för dem".
Förmodligen har alla tre herrarna rätt. Läsaren bibringas den uppfattni ngen,
att boktiteln är motiverad inte på gr und av jagarnas direkta krigsin sa tse r utan
för den psykologiska verkan, deras överlåte lse fick på båda sidor av Atlanten.
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Deras betydelse ligger inte i sänkande t av s?t eller s?t m?tnga tyska u-b?ttar utan i
det faktum, att de besegrade Washingtons m?tnga tviv lande Thomas-söner. Vad
som här verkli gen betydde n?tgot var den entusiasm, presidentens beslut väckte
hos det amerikanska folket. De femtio jagarna skrev historia - de markera den
märkliga och betydelsefulla förändring i amerikansk folkopinion, som har sin
stora del i västmakternas slutgiltiga seger.
Eric Hägge

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning

AUSTRALIEN
Fregatter

Tv ?t nya fregatter av brittisk Leander-klass, som f n h?tller p?t att byggas vid
Cockatoo-varvet i Sidney och Williamstown i Melbourne, skall H namnen
TORRENS oc h SWAN. De kommer att förses med bl a Seacat-robotar.
(La Revue Maritime, april 1965 )

Danmark

M otortorpedbJtar

Vosper i Portsmouth har nyli gen levererat tv?t motortorpedb?ttar till den
danska marinen. De nya b?ttarna, som H tt namnen Soloven och Soridderen, drivs
av Bristol Siddeley Proteus gasturbiner, som tillsammans utveck lar c:a 12.000
hästkrafter och ger b?ttarna en fart p?t un gefär 50 knop.
(Marineblad, mars 1965)

Frankrike

AtomubJtar

Franska regeringen har meddelat sin avsikt att l?tta bygga tre atomdrivna
ub?ttar, som skall beväpnas med 16 robotar vardera.
(Marineblad, mars 1965)

Japan

Minsvepare

Kustminsveparen OTSU sjösattes i november 1964 v id Tsurumivarvet i Japan.
Fartyget tillhör Kasado-klassen och är p?t 330 ton. Farten uppg?tr till 13 knop.
(Marineblad, mars 1965)
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Spanien

Malaysia
M otortorpedbtlta r

jaga re

Malaysias regering har beställt fyra motortorp edbåtar hos Vasper Ltd, Ponsmouth. Dessa fartyg blir i princip av samma typ som de danska motortorp edbåtar, som nyligen levererats från sam ma firma (jfr Danmark ovan).
(US Naval Institute, Proceedings, mars 1965)

Jagarna CHURRUCA , ESCANO, GRA VINA och ULLOA har utbjudi ts till
försäljning, men anbuden nådde inte upp till det beräknade försäljn in gspriset,
5,6 miljoner pesetas per fartyg.
(Marine News, mars 1965)
Ub tltar

Nigeria

T vå ub åtar ska ll byggas eller inköpas under Spaniens nu löpande åttaåriga
moderniserings program för flott an.
(Marine N ews, mars 1965)

Vid Wilten-Feijeno ord NV i Holland byggs för närvarande en 2000- rons
fregatt för Nigerias räk nin g. Fartyget är av samma typ som de holländska f regatterna av samma storleksordning (van Galen m fl).
,(US Naval Institute Proceedings, mars 1965)

Storbritannien

Fregatt

Minfartyg

Minf artyget ARIADN E har sålts och skall skrotas ned hos W. H. Arnott & Co
Ltd., Dalmuir.
(Marine News, mars 1965)

Norge
Minsv epare

Patrullfartyg

I månadsskiftet mars/april bliv det första av de två beställda patrullfartygen ,
som ingår i den norska marinplanen, levererat från Nylands Mekanisk Verksted
i Oslo. Fartyget, som heter SLEIPNER, sjösattes i november 1963. SLEIPNER
är på 700 ton och har en besättning på 70 man. Systerfartyger beräknas SJÖsättas i juni vid samma varv.
(Norsk Tidskrift for Sjcwesen, april 1965)
Fregatt

En ny fregatt av Oslo-klass sjösattes i januari 1965 i Hanen . I höst vä ntas
nästa fartyg i serien sjösättas. Typfartyger OSLO tas i tjänst nästa höst.
(Norsk Tidskrift for Sj0vesen, april 1965)

Inom de närmaste 5 åren kommer engelska flottan att erhålla 40-50 nya
mmsvepare, so m kommer att kosta omkring l mil jon pund per fartyg. Den nya
typen minsvepare skall ersätta de sa abbyggen som gjordes vid tiden för Koreakriget.
(La Rev ue Maritime, mars 1965 )
Skrotning av fartyg

Fregatten LOCH AL VINE skall troligen skrotas ne d inom kort. Fartyget har
under den senas te tiden "ätits upp" av systerfartygen i klassen, som försetts med
reservdelar från LOCH AL VINE. Ovriga fartyg som skrotas är OBDURATE,
VIGO och ALAMEIN.
(La Revue Maritime, mars 1965)

USA

Nya Zeeland
Fregatt

Eskortjagare

Fregatten WAIKATO av Leander-klass har sjösatts den 18 februari hos B H land and Wolff i Belfast.
(La Revue Maritime, april 1965)

Eskortjagaren DE 1047 VOGE SJOSattes i början av februari i år. Defoe
Ship buildning Co i Bay City, Michi gan, har byggt fartyget.
(La Rev ue Maritime, mars 1965)
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Transpo rtfartyg
Sound Bridge i
LPD 9 DENVE R har SJOSatts den 23 januari vid Pudget
16.550 ton och
är
Seattle. Fartyget kölsträck tes i februari 1964. Deplace mentet
kan taga
Fartyget
g.
utrustnin
tons
2.500
transpor tkapacit eten 900 soldater och
6 helikopt rar.
(La Revue Maritim e, mars 1965)
Vapensy stemet Aster
att installeras.
På BELKN AP-klassens fregatter kommer vapensy stemet Aster
och antiTerrier
sroboten
luftvärn
av
Samtidig avfyrnin g fdln en dubbelra mp
möjlig.
bli
att
m
härigeno
ubåtsrak eter kommer
(La Revue Maritim e, mars 1965\
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