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SÄLLSKAPET
1958 121 :a årgång en

Meddelan de
från
Kungl. Orlogsman nasällskap et

Nr 8/1957

Ordinarie sammanträde elen 11 december 1957

(Utdrag ur protokoll.)

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregåen de sammanträd e ledamoten, f. d. översten H. G. Malmberg, avgått
med döden samt lyste frid över han minne.
2. Beslöt sällskapet att nästkommand e årsberättelse i artilleri och handvapen eller robotvapen borde omfatta vetenskapsgren en robotvapen.
V aleles till föredragande i vetenskapsgr enen robotvapen
för år 1958 ledamoten \Vestin med ledamoten Svedman son1
suppleant.
3. Fastställd es följ ande arbetsordning för år 1958:

Ordinarie sammanträde n
i Ka rlskrona
onsdagarna den 15 januari, 12 februari, 2 april, 15 oktober, 5 november och 3 december.

i Slackholm
m ::l ndagen den 10 mars på Kungl. Sjökrigsskola ;1, Näsby
slott.
Högtidssamm anträde lördagen den 15 november.
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4. Omvaldes till revisorer ledamötema Segrcll och B.
Larsson med ledamoten C. Engdahl :,;.om suppleant.
5. Föredrog ledamoten Broms utdr ag ur sin å rsb erättelse för år 1957 i vetensknpsgrenen artilleri och handvapen.
»Sjöartilleriets materiel. Utveckling och utvecklingstelHienser.»
Karlskrona den 11 decemher 1957.

L.

RUDLI~G.

sekreterare.

Vakten Eder för falska profeter
Av Kapten J. E. OLOW .

I nJar:<. 1802 slöts fördragel i Amiens mellan E11gland och
Frankrike. Etl år senare had e kriget Lrutit ut igen. Om
m an betraktar händelseutvecklingen med hi storiskt perspekti v, synes det nära nog självklart, all freden inte kunde bli
b estf1end e därför voro m otsättningarna mellan de två
makterna för stora. Men den tidens männitdwr såg det på
ett annat sätt. Den franske historikem Bainville säger:
»Efter fördraget i Amiens hade dock Frankrike intalat sig självt, att freden var slutgiliig. Till och med
förste konsul n delade d enna villfarelse.»
Detta förhållande - en felbedömning av den framtida
utvecklingen - är inte utm ärkande föe ~apoleon i detta
speciella fall, tvärtom överflödar mänsklighetens historia av
sådana exempel. Det är uppenbart, alt felbedömningarna
äro ett resultat av önsketänkande och då i första hand då
del gäller kriget, som man av många skäl, även om man
räknar med seger för sig själv, hoppas skall bli kort Dessutom påverkar ofta öm.ketänkandet planer och förutsägelser, när nya vapen och tekniska hjälpmedel synes öppna
helt nya vägar för krigföringen. Också hä e kunna exe mplen
mångfal di gas.
Enligt Lloyd George förutsåg ingen av de ledande statsmännen wmmarcn 1914 att ett krig, som skulle ulvedda sig
till ett förödande världskrig, skulle komma att bryta u t samma höst. Visserligen var E uropa som. en laddad Ja·utdurk,
men man trodde allmänt, alt ingen skulle våga tända stubinen. Det fanns också många som bedömde, att ett europeiskt krig skulle kunna begr~insas, utvecklingen av moderna vapen i sig själv ha en hämmande inverkan. Om kriget
ändå skulle bryta ut, skulle samma moderna vapen medföra, att ett avgörande skulle nås mycket snabbt.
Engelsmännen voro säkra på seger i medvetande om sin
absoluta överlägsenhet till sjöss. Tyskarna lät inte denna
överlägsenhet få tillfälle att verka utan satte in ett annat
vapen - ubåtarna. Å andra ~.idan skulle enligt tysk bedöm-
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ning Schlieffen-p~anen kasta franska arrnen över ända på
c~~ par veckor, kngct i väster skulle vara slut, och den tyska
hars~n;akten kund e kastas _mot Rysslands ännu icke färdigmobl;ltserade ma~sor. Schheffen-planen hakade upp sig redan 1 starten. Knget drog ut på tiden.
Det första världskrigel förde fram nya vapen - stridsoch därmed också profeter,
vagne~l, ubå ten,_ flygvapnet s~:nn _f.wde hur Just det vapen, som han gjorde s ig Ull tolk
for, mtc bara rcvolu~ioncrade krigföringen i största allmänhet utan de_ssulom g]ord.e alla nndra vnpen överflö-diga.
Det var 1 synnerhet flygplanen med sin snnbbt ökande
~)restalionsförmåga, som av någon anlednina redan från bör]~~1. ansågs .göra sjöstridskrafter på havets"' yta överflödiga.
~o:· att .~ev1sa d e.tta u~~.att~ m :a n en del utrangerade örlogsfm tyg f.? r flyganfall. N ar flygbomber av en viss storlek lyckades sanka ett slagsl~cpp togs detla ~som intäkt för påståend~t att ?c pansrade fartygens saga var all. I själva verket
VIsade ~or~?kcn l:ara ?tt om man deton erade så och så mycket sprar~gam~1C 1 ett f~Ttyg, så sjö_nk fartyget - och det visste man .langt mnan broderna vVnght första gången lyft från
moder JOr~: M~n. hur d et skulle gå om fartygets luftvärnskanoner skot pa flygplane~, medan det försökte placera bomben om:b<?nl, kunde 1Wan mte utröna i fredstid . Svaret kom
~nder l~nge!. Sl~gsl\.epp och kryssare opererade kallblodigt
mom rackhall for bombflygplancn. Yisst sänktes fartyg _
·
men flygplan sköts också ned.
Bon~bflygarmador!la skulle också genom telTorbombning
mot fiendens storstader snabbt fra mtvinaa en total underl~astels~ och ett krig i flygåldern f,kulle i1~te bli långt. Praktiken VJsade, att Europas befolkningscentra mer eller mindl~e oavbrutet bombades i fem åt' innan knpitulationen ånthgcn kom och då inte som en följd klV terrorbombnina. Dessa
fe lslagna p~·ofetio1: har emellertid gållt vnpnen och d e~·as verka~l.. Del. VIsade s1g dock att de smn ~;[a rtade andra v~irlds
knget, p:.1o!.de d et i förlilan på alt d e nya vapnen inte bara
skulle tillfora dem seger ulan göra det snabbt. Men också i det
fallet sk ulle det visa sig att förutsäaclscrna slocro fel Till
att börja med syntes dock Hitler och ""hans gener;Jer få. rätt.
Deras _pansarvapc~ och flygv~p~n kaslad e polska, fr anska,
ncderlandska, belg1ska och bnttJska armcerna överi:inda på
veckor, tyskarna stodo segrande från 1\orclkap till Pvreneerna, från Kapo Ouessant tiH Pripct-lräsken. Men sedan. n : ir
Slorhritannien genom Blilzen skulle kuvas dt1 slo<r det 'slit~t
Kriget visade sig bli långt, ubåtskriget förlängde det yllcrli~
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gare,, likaså blixtanfallet på Sovjetunionen, och d å det äntli <1en slutade var det Tyskland och Italien som lågo i ruiner.
"'Kriget i Stilla havet avflutades med atom'bomhei'na över
Hiroshima och ~agasaki, som förde ett redan vunnet (eller
förlorat) krig till ett snabbm·e slut. Genast framträdde profeter, so1n förkunnade, att detta nya vapen slutgiltigt satt
punkt för det långa kriget. I svampmolnets tecken skulle
ett nytt krig vara slut på ett par d agar. När sedan kärnvap en
blev något som båda de rivaliserande blocken disponerad e,
gick hos dessa d et korta krigets talesmän beslutsnmhetens
friska hy över i eftertankens kranka blekhet. Koreakriget
gav ytterligare en dödsstöt åt dessa teorier genom aH atomvapen inte alls kom till användning.
Man märker också under senare år en allt större försiktighet i de uttalanden, som gjorts. av omdömesgilla personer, både då det gäller ett framtida krigs natur och dess
varaktighet. Fortfarande finns fantaster, som i blind tro på
det ena eller andra vapnet - f n robotvapen med atomsprängmedel - sia om huru detta allena saliggörande vapen i ett
slag inte bara revolutionerar krigföringen utan även avgör
ett krig på veckor, kanske dagar.
Men vakten Eder för falska profeter, säg'er skriften.
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Den tekniska utvecklingen inom mann en
Av ledamöter na DAG ARVAS och BO WESTIN.

o
tt-

l.

Allmän

o
al
o

karakteri~tik.

Dc l fr an! hå Il es ofta all den tekniska u tv e t: kl ingen går
snabbt oeh a lt mat e riel fort Llir omodem . Hastigh ~ lsbegrep
pet ä r· l! ~irvidlag: en r e lativ sto rh et. Xya upplä 1:.: kt e r oe ll uppfinninga r komm a kauskc med korta tidsmel lanrum räkna de
i JU<'\ nader eller år. D å d et gäller all oms~illa upptäck terna
ot:h uppfinn ingarna i praktike n, d v s al l tillverka materie l,
utbild a person a l fö r anv~indning av materic len och slutligen
införa den i krigs orga nis u lionen, bli tiderna däremo t avsevär·t längre. I våra dagar f[tr man för krigsma teriel i all m ä nh e t räkna med en tid a v 5-10' år mellan d e t första sh·cck et på ritbor det oeh del första vapnet till förband et. För
m arinen gälle t" därför, liks om för krigsma ktens övriga
delar, faslän kanske mera at:t:enlu erat, a lt struktur förän dringen ~·. kcr rel ativ t h'lngsam t och aH materie lLeslånd el
alllid komme r ntl ulgöras a v en blandni ng av gammal t
och nylt. Detta fö rh [dl a:Jde ii r icke S]Wcifik l f ör d en svenska
m arinen utan gäller för alla mariner . I ctl krig komma därför Löda parterna ntt l10s sina molsWn darc finnn, alt en
blandni ng av gammal t och nv!t s~itts in i stridern a.
Den tekniska n lveck! i n gen fortg{tr i prin~:ip efter tv{t l i nje!', dels en succe~'.siv effektiv isering av vad sorn i dag populärt kallas k o Jwenlion ella vapen och hjälpme del, d els
stegvi:-; - eller spdrngv is - genom tillkoms t av hell nya
vap en oclJ h.i til pmcdc!. Den senare linje n r esullera r s~illan
i all del ny a h ell cr,'.~itlcr n[tgol gamma lt. Det blir i stället
nya omnhle n, so m m{tsle tillgodos es. Un d a n tag finnas dock :
såsom e x e mpel ],an nämnas radar ot: IJ lysraket er, vilka e t·salt str{llk asta r eu i den nnllliga sjös triden.
Dc mcsl påtaglig a konsekv enserna av d e n tekniska utvecklingen ha ttsladk ommib av atomvap nen och de elektron iska
hjä 1pm,edlc n.
Atomva pn en h a p{t grund av sin a f lersidig a ve rkninga r
framtvi ngat nya kom.tru ktioner oc h syslem fö r skyd<'!. D e t
stora vcrknin gsomn'l del har dessu tom m ed fört Lind r a d e förutsät tningar för det lakl isk a upptr~idandcl.
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D~ elektroniska hj~lpmedlen ha i princip åstadkommit,
att fienden __ kan lol~alJseras även då optiska hjälpmedel icke
kunna anva_ndas, till exempel i mörker och dimma.
. Deno tekmska utvecklingen har under det senaste decenmet gatt snabbt orch alla teck en tyda på att h astigheten icke
kommer att a vtaga. Liksom förut har utvecklinoen åstadkommit, att nya v apen fött nva motmedeL I sto;t sett har
kampen mella n medel och mÖtmedel varit balanserad vilket innebär, a tt de nya vapnen och hjälpmedlen ick~ ensam,m a kunna lösa d c uppgifter, som å vila marinstridskrafterna. U_tveck_~ing,en led er ick e heller till att betydelf:.en av
det manna forsvaret minskar.
Atomvapnens inflytande på sjökrigföringen.

2.

A tomvapnen ha i väsentlig m å n ändrat betinoelserna för
sjöstridskrafterna s uppträda:1d c såväl till sjöss s~m i baserna. Atomvapnen ha för_anl~tt ändring icke blott av fartygs~yperna och sa~nmansattmngen av fartygsförbanden utan
aven av __det takhsk:;t uppträdandet. Utvecklingen i detta hänseel1(~ ~ ar ei_nell~rtid Icke enbart att hänföra till atomvapn~n. Okad rackvidd och effekt hos konventionella vapen och
f.orekomslen av robotvapen ha även bidragit till utvecklmge:J.
Den form av sjöslag enbart fartygsförband emellan som
under första världskriget och i viss ·J.;;_ån även under det andr~ vä~:ldskriget, va1~ ett väsen.tligt medel för sjöstridskrafterna
v1d losandet av sna uppgifter, kan förutses bli alltm.era
S~}m·samt förekomJnande. I sjökrigföringen har flyget intagit en .betydelseful~ plats. Flyget komplettelrar f:.jöstridskraftern~ ..~ der~s upp~ft att beh~rska havsområden dels genom
att tJana sa~_om harar~ av viss~ vapen i sjökriget, dels genom att utfora sti·ateg1sk spamng .
.. Flygets 1nöjligheter som vapenbärare i sjökrigföringen har
~oranlett, att. delar av den tyngre eldkraften hos fartygen
overfl~ttats till flygplanen. slagskeppen ha sålunda i stormaldsflottorna ersatts av hangaifartyg, vilka tjäna såsom
fl_Ygbaser till ~jöss. Utvecklingen av robotvapen har möjlig~ort:. att en VIss del av den tyngre eldkraften kunnat flyttas
till lattm·e fartygsenheter. Inom sjöområden av mindre ut~tr~.~kn~ng såson1 Östersjön har flyget möjlighet att ingripa
l SJostnden utan baser till sjöss. Sålunda förekomma icke
hangarfartyg i den sovjetryska öster~.jöflottan. Trots tillkoms1

ten av dessa nya vapenkomponent er utgör dock - frånsett
eventuell atomladdad ammunition - - den fartygsburna torpeden alltjämt det kraftigaste vapnet i sjöstriden .
Flygets betydelse för sjökrigföringen har medfört, att fartygens v_~penutrm:. tning nun,1e1·.a i :äsentlig grad ko.nstn~_eras
för att aven verka mot mal 1 luften. Delta ger sig framst
tillkänna beträffande artilleriet, sont praktiskt taget utan
undantag konstrueras för användning mot mål så väl på ytan
som i luften.
För vår del .är det kanske främst av in tre~.se a l l undersöka huru, atonlVapnen och med dem. samverkand e faktorer
utövat inflytande på möjligheterna för i nvasionsförelag över
havet. Under det andra världskrigets slutskede hleYo invasionsföretag över havet krigsavgörande operationer. På väs!sidan ägde en kraftig utveckling rmn såväl av invasionstaktiken som av fartygsmateriel och vapen avsedda för landstigningwperationer. För anfall mot en begränsad kuststräcka
användes invasionfartyg, specialbyggda för att transportera
trupper och vapen, utföra eldunderstöd och möjliggöra landstigning på kuststräckor av terrängmässigt vitt skilda karaktärer. Genom koncentration och sa.mmanhållni:1g' av ett stort
antal sådana invasionsfarkoste r möjliggjordes dels att gott
skydd kunde åstadkomm.as under överskeppningen, dels skapadef:, betingelser för att nedkämpa försvaret vid kusten .
Inför hotet av atonwapnen synes denna under andra världskriget förekommande fonn av invasionsföretag över hayet
knappast möjlig att genomföra. I{concentratienen av invasionstonnage medför stor risk för att även en enstaka krevad
av atomvapen åstadkommer d stora förluster, att hela företaget äventyras. En utspridning av invasionstonnage t så att
företagets olika delar bli mindre tilldragande, för atom':'apenanfall kan förutsef:.. Av armetekniska skäl kan utspridningen icke drivas längre än att vissa taktiska enheter sammanhållas från ilastningen till landstigninge:1. Med hänsyn
härtill kan förutses, att framtidens invasionsföretag uppd2las på ett antal transportenheter var och en omfattande erforderligt tonnage för en bataljon med utrustning och underhåll för de första stridsdagarna samt sjöstridskrafter för
närskydel och minsvepning. Avstå:1det mellan dessa transportenheter måste vara ~. å stort, att en atonwapenkrevad
endast kan slå ut en enhet. Behov av samordning och relativ
samtidighet i landstigni!1ge~ kvarstår ä~en under tr~ck~t ~v
atomvapen. Koncentrahon 1 rumm.et maf.te entellertld 1 viss
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mån u ppgivas u nder det alt koncentrat ion i tidcn fortfa r an dc k a n t ill go d ose~..
.Kravet på sp r idning medför behov av ett stort o nu"åde för
u ppladdning och ilastning. Ett spritt överskeppn i ngsfö rebg
b lir kom plicerat att genomföra , varför förberedels e rn a bli
omfattande och kräva lång tid. I förberedels earbe tet måste
i ngå även ett noggrant minsvepnin gsa r bete, om försvarare n
haft tid och möjlighet till mineringsv erksamhet Des~a fa~z
tor'cr minska möjliullete rna till strategisk överraskmnL!; vHI
invasionsfö retag. "
~
'
Invm·.ionsf örelage ts utspridning i rummet göt· (:et troligt
all områden med starkt kustförsva r undvikas .
Im·asionsf artygen komma sannolikt alt beslå av ctl stort
antal spccialb)·g gda fartyg. D e största tran~.portfartygcn .tordc uppgå tilll.000-2 .000 dwt. Landstigni ngsfarkost erna komma att variera från uppskattni ngsvis 260 ton, som kunna
bära 200 man med fältutrustn ing, till smtl stormbålar för patruller. Sovjetunio nen kommer sannolikt att för översk epp~1i ng flv trupp iivcn utnyttja sin slora och delvis nybyggda
fiskefioila. Speciella farkoster för eldunderst öd komma säkerligen att liksom hitlill~. bli erforderlig a vid invasion. Sovjet har redan nu ett ansenligt antal landstignin gsfarkoster .
Kommunik ationstekn ikens u iveclding har ic ke m edfört någon ändring i förh;'llland el, all sjötranspo rterna äro av domine rande be!Ydclsc för distributio n av materiel och förnödenheter. ::'-Jö<ivöndighelen alt h<"llla dc egna sjövägarna
öppna och bestrid a fienden möjligbete rna atl utnyttja sjövägarna för f'.ina ändam:'\1 föreligger sålunda aHljämt. Atomvapnens förekomsl försvårar emellertid sammanfö rande av fartyg Lill stora konvojer på det ~·.äl!, som var grundlägga nd e
för de allierade und er andra Yi:irltlskrigc t. För atl r educera
atomvapnem~ möjliga verkan måste en utspridning aY farlygen ske. I Östersjön, di.ir sjötranspo rterna komma att gå
parallellt med kusterna, kommer trafiken sannolikt a tt få
formen av en strömtrafi k Kontinuerl igt skydd m ed sjö- och
flygstridsk rafter blir di:irigeno m svårare att utföra, och elt
ökat krav på handelsfar tygens beväpning uppslår . För att
försYåra denna typ av sjötrafik, b li r det nödYåndig t med
täta anfall i de leder där sjö trafiken framgår. Man kan sålunda förutse ~.tar operalions frekvens såväl för sjö- som
flygstridsk rafterna och insatser mecl alla i sjökrigcl förekommande vapen.
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Fartyg ens skydd till sjöss.
Liksom för andra stridsm edel förelig ga icke praktis ka
möjlig heter att giva örlogsf artygea sådan motstå ndskra ft, att
det motstå r verkan av atmnva pen vid krevad er på nära håll,
varvid såsom nära håll kan räknas avstånd , som unders tiga
1.000 m. Skydde t till sjöss grunda s därför på utsprid ning,
varvid grundp rincipe n är att end ast ett fartyg skall kunna
allvarl igt skadas av en atomkr evad. Behove t av spridni ng har
även kommi t till uttryck i en minskn ing av fartyge ns storlek .
I stället för alt såson1 förr samma nföra ett stort antal vapen
till enslak a stora fartyg (slagsk epp, pansar skepp) fördela s
nu vapnen till ett större antal mindre fartyg, vilka var för
sig äro mindre tilldrag ande såsom mål för atomva nen. För
att bibehå lla effekte n uppkom ma därvid ökade krav på fart,
vapnen s räckvid der och samba nd inom förban den. Fartyg en
utform as väsentl igen för att motstå atomva pnens olika verkningar. Behov av pansal' för att motstå träffar från tungt
artiller i är fläremo t icke så framträ dande.

Fartyg ens skydd i baserna .
Tack vare terräng format ionern a i våra f.kärgå rdsomr åden
finnas 1nöjlig heter att bereda fartyge n skydd i basern a även
mot verkan av atomkr evader på nära håll i bergstu nnlar,
som ge skydd för fartyg upp till jagares storlek . Vissa av tunnlarna konstru eras även för dockni ng av fartyge n. Fulbtä ndiga reparat ionsve rkstäde r förlägg as också i berg i anslutning till fartygs tunnlar na.
De fartyg, som icke kunna hereda s skydd i bergstu nnlar
utf.prid as över stora område n, varvid s::>.mma princip gäller
som till sjöss, nämlig en att endast ett fartyg skall kunna
skadas av samma atombo mbskre vad . Våra skärgå rdar bereda oss goda möjlig heter tillmas kering och på detta områd e
har en spe,ciel l teknik utveck lats, som ytterlig are ökar möjlighete rna att undvik a skadev erkning ar. I famför el se med
Sovjet äro våra möjlig heter väsentl igt bättre, då det gäller
att skapa ett gott bassky dd för f.jöstri dskraft er.
Kustar tillerie ts skydd.
För kustart illeriet har skydde t alltid spelat en stor roll.
huvudd elen av anlägg ningar na äro lokalt bundna

Efter~. om

13

15

1-1

äro dessa i regel nedspräng da i berg eller skyddade genom
betongvärn . P å grund av det ökad e hotet från lufle :1 har
kustartiller iets anläggning ar s uc cessivt genomgått en utveckling mot ett allsidigt skydd. Redan före atomvap nens tillkom ~. t var utveckling en inriktad på att skapa små målytor,
företrädesv is genom tornkonstr uktioner. Atomvapn en medföra därför icke 11ågot principi ellt nytt, utan skärpa endast
kravet på skyddets hållfasthet .

gruppering .

J{ usiarlilleri ets

Principen för gruppering av kustartiller iets batterier har
hittill ~ varit, alt pjäserna skulle ligga så långt från varandra,
att en krevad från fl ygbomb eller artillerigra nat endast
skull e kunna skada en pjäs. På grund av atomvapne ns större
verkningsr adie kan d enna princip icke län gre helt tillämpa~.
Särskilt för dc lätta batterierna. skulle principen m.edföra att
effekten avtog i alltför hög grad. Numera måste man inrikta
sig på att en atomkreva d icke E.kall kunna försälta m,er än
ett förhand (batteri, minspärrni ng) ur stridbart skick. För
robotbatte rier och i vissa fall även medelsvår a batterier km1
emellertid den äldre principen i vissa fall tilläm11as.
Atomvapn en ha medfört, att man undviker anhopning av
fler a fö rband på en m.indre ö. Förbanden utspridas så att
ett flertal atomvapen krävas för att åstadkomm a allvarliga
luckor i försvaret.

3.

Robotvapen .

Vapnens ökade förstörelse bringande effekt hat· m edfört en
allmän utveckling mot utspridnin g av stridskraft erna. Detta
har föranlett krav på ökade räckvidder hos vapnen. Möjligheterna att uppnå s törre räckvidder med konvention ella vapen äro visserlig en icke helt uttömda, men svårighete rna att
erhålla den nödvändig a precisionen äro ~.å stora, att nya
vägar för lösning av problemet har valts. Utveckling en mot
robotvapen är en naturlig väg för att uppnå det önskvärda
mål e t.
I den svenska marinen strävar man främst efter att utveckla robotar, som kunna ge god effekt mot invasionsfö retag över havet.
1
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För nuu·int bruk avsedda robotvapen, vilka utvecklas 'i
Sverige, henämnas sjörobotar resp. kustrobotar.
Sjöroboten. kan hetraklas som ersättning för fartygens
tyngre artilleri. Den beräknas ge ~.tö n·e räckvidd än artilleriet utan att därför kravet på precision behöver eftersättas.
Genon1 att sjöroboten är mindre viktskrävande än utrymmeskrä vand e, blir det möjligt att bestycka jagare med sjörobotar. Della innebär, att lätta fartyg kunna upplaga strid
med artillcristif.kt överlägsna fa rtyg med utsikt till framgång. De tyngre farlygen ku nna icke bortse från vapeninsats från lälta fartyg på stora slridsavstånd. Sjöroboten ger
således den i tonnage underlä gsne vissa fördelar i sjöstriden.
I vår lätta flotta utgöra jagariflottiljcrna de slagkraftigaste
förbanden. I princip konun cr jagare b estyckade med sjörohotar att övertaga artillerifartygens uppgifter. Vapenutvecklingen har härvid möjliggjort att effekt en bibeh å lles trots
nedgång i fartygem. storlek.
Kuslrobolen, som skall skjutas från land, är avsedd såsom
ersättning för det svåra och i vissa fall även för d e t medelsvåra kustar tilleriet. Genom landbaseringen kunna mera
komplicerade styrningsmetoder komma till användning för
kustroboten än för sjöroboten. På grund härav kan kustroboten givas större skottvidd.
Möjligheten att utnyttja kustrobotens räckvidd samman.hänger främst med spaningsunderlagets tillförlitligh et ol::h
noggrannhet. Med nu tillgänglig radar beräknas r äckvidden
kunna utnyttjas inom ett b~ille utanför kusten av 3- 4 mils
bredd. Under förutsättning alt effektiva och snabba förbindelsemedel kunna erhållas för samhand mellan fartyg till
sj.öss och robotförband i land, samt noggrann higesbcstämnmg kan ske ombord på fartygen, bedömes samve~.·kan i
framtiden kunna åstadkommas mellan fartyg och kuslrobotbattcri. Kustrobo ten kan i sådant fall användas Då större
avstånd från kuslen i varj e fall för insats mot en -invasion.
För bekämpning av l::tndsligningsfartyg och lätta örlogsfartyg på små stridsavstånd kommer inom den niirmaste tiden försök atl utföras med en trådstyi'Cl pansarvärnsrobot
av fransk konstruktion.
Robotvapnens militära betydelse kan icke avgöras ulan
att möjlighetorna till moluerkan mot robotarna äro ldarlagda. Mot d e flesta typer av robotar kunna motmedel k omma
till användning. Molverkan kan ske antingen på samma säll
som m ot flygpl an , d v s beskjutning, eller gencm lelelek-
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niska åtgärder syftande till att störa robotens styrutrustning.
Förekomslen av robotvapen medför krav på möjligheter att
bekämp a fiendens robota1· och att försvåra fiendens b ekämpning av de egna robotarna. I detta samutanhang m.å endast konstateras, att robotar i sjökriget hittills och sannolikt för överskådlig framtid till sin huvuddel komma att ulO"öras av robotar av flygplantyp. Sådana robotar kunna bekämpas med luftvärnsartilleri. Effekten av sådan bekämpning är beroende av ett flertal faktorer såsom robotarnas
fart, storlek och bana samt luftvärnets egenskaper. Såsom
utvecklingen nu kan bedömas, synes d et sannolikt, att dc
luftvärnf.vapcn, som kunna a nvändas för bekämpning av
flygpl an även kunna användas mot d c aktuella robottyperna.
Teleteknisk molverkan är beroende av dc slyrmetoder, som
använd as i robotar:1a. Detta slag av molverkan torde få minst
lika stor betydelse som användning av luftvärnsvapen.
4.

Teleteknik.

sjökrigföringen kämlelecknas av snabba händelseförlopp.
Stridsm01nentcn utspelas i regel inom loppet av några minuter. För att uppnå stridsavsildcn under den korta tidrymelen krävs en teknisk utrustning, som medger snabb målbestämning samt vapen, som. ha stor mmnentan eldkraft. I
striden till sjöss är det av vikt, att fartygsförbanden och fartygsenheterna kunna bringas i etl gynnsamt utgångsläge för
striden. Delta kräver medel för spaning, ~.om gör det möjligt att kontinu erligt faststä lla fiendens rörelser helst utan
att de egna rörelserna samtidigt röjas, vidare medel för
stridsledning, som möjliggör etl säkert underlag för stridsbeslut, samt snabba och pålitliga förbindelsemedeL
Huvuddelen av de t eknisk a hjälpmedel, som användas för
att tillgodose de här nämnda kr a ve n, grunda sig på någon
form av telet e knik, eller kan ske m a n hör f.äga elektronik.
Det är av väsentligt intres ~·.e, att den egna sidans teletekniska
hjälpmedel kunna fungera, samtidigt som fiendens teleleknisk a hjälpmed el bringas ur funktion . Detta förhållande är
ömsesidigt och gällde redan under andra världskriget. Telet eknikens utveckling h a r emellertid gjort förhållandet än
mer a påtagligt, varför en intensifierad insats på d elta område m åste förutses under event uellt kommande l;:rig. Det
elektroniska kriqet kommer m ed säkerhel all spela en betydelsefull roll i f'ramtidcns f.jökrigföring.
2
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Spaning.
Under andr a världskrigels tidigare å r grundades spa n ingen
huvudsakligen på optiska hjälpmedel m ed en räckvidd, som
under dager begränsades av horisonten, och under mörke1·
blev avsevärt kortare. Användning av strålkastare kunde
dock under mörker medge en räckvidd på n ågra kilome ter.
Optiska mätinstrument kunde inmn räckvidden bestämma
mållägen med en noggrannh e t, som avtog med ökade avstånd . Vid dålig sikt begränsad es såväl räckvidden som pre,c isioncn i lägesbes tämningen. Genom radiopejling f u n nos
vissa möj ligheter att lokalisera fartyg. Kontinuerlig avlyssning av radiotrafik kunde även ge uppfattning om fiendens
verksamhet bl a förbered elser för operationer. Radiotystnad
och trafikdisciplin försv årade eller on1öjliggjorde inhäm t ande av spaningsunderlag p å denna väg.
För lokalisering av farlyg und er gång användes hydrofoner, vars räckvidd var begränsad till något tus ental meter.
Räckvidden varierade med fartygens storlek och fart samt
förh å llanden i vattnet. Hydrofoner användes främst för att
lokalisera ubåtar.
Numera grundas de för marint bruk viktigaste spaningsmedlen på
radar,
hydroakustik,
infrarödtelmik och
optik.

Radarspaningen har den största räckvidden och den mångsidigaste användningen. Radar är i det närma~.te oberoende
av sikt och väderleksförhålla nden. Dess precision medger
lokalisering på tiotal meter när. Häckvidden begränsas väsentligen av horiwnten. Genom hög antennuppställning såväl ombord som i land kunna stora delar av Östersjön kontinuerligt övervakas. Badarspaningen över haver kan ske !Såväl aktivt som pasE:,ivt. I se11m·c fallet u tsändas inga radiovågor, varför sådan spaning ej verkar röjande. Den passiva
spaningen är därför betydelsefull för marina ändamål, men
dess noggrannhet i lägesbestämningen är avsevärt mindre än
den wm erhålles vid aktiv spaning.
Hydroakustiska spaningsmedel ha fortfarande sin stora
betydelse för undervattenskrigföringen och utvecklas nu mot

större räckvid der . M,o t u bå tar, sant ej ha perisk opet över
vattenytan, åro en dast h ydraak u stiska hjälpmedel användbara .
H ydr aakusliska spa ningsmedel, vilka benåmnas hydrofoner, ku nna liksom radar vara aktiva eller passiva. Hydrofon er användas ombord på fartyg, anordnas i boj ar eller lamna vi d kustcrnH upps tällas p å havsbotten. Nyligen har även
helikoptrar tagits i bruk för hydrofonspaning. Såväl räckvidd som precision är för hydrofonen avsevärt mindre än
för radar. Den är dock tillräcklig för att medge vapeninsats
såväl från som mot ubåtar.

'l nfrarödtekniken har efter andra världskriget genomgått
en betydande utveckling. Fartygen utstrå la värme, varför
metoder grundade på infrarödteknik kunna användas för
lok alisering av fartyg. Man kan förutse att detta område
kommer att vara föremål för utveckling inom alla lä)1 der
m ed marina intressen. Rad arns känslighel för störningar och
dess rö jande egenskaper gör det önskvärt m ed en komple tterin g av f',pani ngsutrustningcn. Såsom sådan lämpar sig den
infraröda nwtcrielcn väl. Ä'ven denna är visserligen störbar,
m en icke i samma utsträckning som, radar.
Även av infraröd finnes apparatur av aktivt och p assiv t
slag D:cn passiva materielen ger betydligt f:,törre råekvidd
än d en aktiva, men dess precision är mindre. Den passiva
materielens räckvidd och dess egenskap att icke vara röjand e, ger d en företräde vid användning ombord.
D e optiska h}älpmedlen äro fortfarande av betydelse. Fotospaning från land kan med fördel användas för kontroll
av farv atlcnsförträngningar. Fotospaning från flygplan kan
ge värd efull information om åtgärder i fientliga hamnar och
om verksamheten utefter kusterna. Fiendens möjligheter till
fotospaning nödvändiggör alt effektiva maskeringsanordningar måste vidtagas för fartyg i baserna och för de fasta
anläggningarna. skenanläggningar (dummy-ships och skenbatterier) f å all t större betydelse, icke blott med hänsyn till
sp aningsmö.ili,ghctcrna.
Användning av television för spaningsändamål kan bli aktuell inom den n ärmaste tioårsperioden. Häckvidden komm er för televisionen att ligga betydligt under den som, erh ålles med radar.
ö k a d e behov av sambandsmedel medför att signa lspaJän gen åvcn i fram tiden bibehåller sin betydelse.
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stridsledning.
Teleteknikens ulvccld ing överhuvudtagel har väsentliat
ökat möjligheterna a ll inhämt a informationer om händels~r
s<?.m ~liSJ?elas p å stor t avstånd. Detta har möjliggjort och nöd van_chggJort en cent~·aliscring av stridsledningen. Kommunik~twnernas utveckling har vidare gjort valet av stridsledn!ngsplat.s m era godtycklig. Operaliv stridsledning b ehöver
salunda IC!\:c ske ombord, ut an ~.ker med fördel från uppch å llspl a ts 1 land. Härigenom undcrläUas samverkan mellan
sjöstridskrafter, som operera på stort aYs tå nd från varandra
och m ellan förband ur olika försvarsgre n a r.
Telekommunikati onern a komma, såson1 nyss framhållits,
a~t bi!)ehålla sin betydelse. Användning av radiolänkar har
s~rslnlt stor. b.ctyd~ls e för yridsledningen. Speciellt överfcin_ng av televisiOnsbild er fran spaningsstationer till slridslednmgscentraler och m ellan stridsledningscen traler i olika ins tanser konnner att få ökad betydelse.

De t elektroniska kriget.
För marinens del kommer det elektroniska kriget alt va-

r~ av sä_r~.kilt stor betydelse. Fartygen ha i förhållande till

s1.n om~IVning en sådan. karaktär, a ll de på olika elektroniska vagar kunna loka liseras. En mångfald metode r grunda~e på radar, infraröda strålar, a ku~ti k, magnetism och
optik komm~ atto tillg~·ipas för att säk ra d e n egna vapeninsatsen od1. forsvara fi endens. Medel och motmedel komma
att finnas inom alla områden. En strid d em emellan upp~.tår.
Åtg.~rder och motå tgärder i det elektroniska kriget äro av
ungefar sm11ma karaklår oberoende ay vilka slag av tekniska
hjälpmedel dc gälla.
Möjligheter finnas att försv~'ha d c teknisk a hjälpm edlens
f~nktion genom ~.åväl passiva å tgärder (skydd, skc~1anlägg
mngar m m) som aktiva å tgärder (störning, vilselcdnin01).
Det är därför möjligt att belvsa det clcktro~1iska ktiicret .'7enom, att betrakta. e~ av dess" uppenba relseformcr. FÖr J~a
rinens del kan därvid robotarna betraktas, vilka tord e vara
d~. vapen, för vilka de elektroniska hjälpm edlen ha den
storsta hetydelse11. Robotarna äro för sin funktion nästan
uteslutande beroende a v sådana vågrörelser, vilka kunna påverkas genom elektroniska ~'l !gärder. Fartyge n komma där-

för att förses med störningsapparatu r o<.:h anordningar för
att snabbt kun na å stadkomm a sk enmåL För att säkerställa
dc egna robotarnas funktion k ommer styrappa raturen att
konstru eras så att stora ~; vårighcter upp slå, då del gä ll er att
identifiera dc signaler m ed vilka robotens uppt räda n de k a n
påverk as. En str äng sekretess är för d ett a ändamål syn nerligen viktig beträffande all robotu trus tning. I delta f :.1ll som
i de fl esta andra gäller, att takti k och teknik leda till att
vapn ens effekt kommer a ll ligga mellan dc t eo retiskt länkbara ytlcrgränsem a.

5.

Konventione lla vapen.

Med konvent ionella v apen försl[tr man i allmänhet sfHlana vapen, som varit i bruk under ett eller flera krig. Eftersom lång erf arenhet finnes såväl beträffande konstruktion
som användning äro möjligheterna till ytterligare utYeckling
av d c~.sa vapen i regel begränsade . I många fall bm man
dock ännu förutse ökad effekt hos de konventionella vapnen.
Denna effek tökning är emellertid mindre beroende av förbättringar på va pnen som sådan a utan av dc tekniska hjä lpmedlens och förs törelsemcdlens u t.Y ecldin g. Såsom exempel
m å nämn as, att kanonens effekt väsentligt har ökats genom
tillkomsten av radar, som skapat nya förutsättningar för artillerield ens precision.

Kanonrr.
Kanonen är n es torn bland sjökrigets vapen. Likafull t förm år d en vi:il hävd a sig i k onk urr em:.en med dc nya vapnen.
Anledning härtill är främst dess m ångsidighet. Kanonen k a n
användas mot alla slag av mål p å ytan och i luften.
Fartygsartilleri et genomgår en fortskridande ulv c'cl::ling
mot a utomatiserin g, d v s m å let infå ngas, pjä ~·.crna inriktas
och elden avgives autmnatiskt. D e nna utveckling betingas
främst av de allt kortare stridsmomenten vid hckäm,p ning
av flygplan, men även i sjöstriden äro strith=.momentcn så
korta, alt utvecklingen är logisk. Genom a nvändning av radar för inmätning av målet och även föt· att gö ra eldohservationer, har kanonernas effekt i nattstriden avs evärt höjts.
Örlogsfarlygens utveckling mot mindre enheter avspeglar sig
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sjöartilleriets kalibervaL Den största kalibern i den lätta
flo.ttan kommer att bli 12 cm, m ed en projektilvikt av omkring 25 kg. I dag är den största kalibern 15 cm, med en
projektilvikt av omkring 50 kg.
Det lätta artilleriets kaliber bestämmes främst av möjligh eterna att bekämpa flygplan. I dag användas 40 mm och
57 mm kalibrar. En ökning upp till 75 mm kan förutses.
Vid kustartilleriet sker utvecklingen i princip efter samma grunder som vid fartygsartilleri et Automatiseringen drives emellertid icke så långt beträffande ·e ldgivningen. Skäl
h ärtiJl äro, d els att kravet att kunna bekämpa flygplan icke
är så stort för kustartilleribalterierna, dels att avsaknaden
av farty gsmaskineriet såsom kraftkälla gör automatisering
av tunga kanoner m.indre ekonomisk. Härigenom orsakad
nedgå ng i eldkraft per eldrör kompenseras med ett större
an tal eldrö r per batteri.
Kalib erutvecklingen sker vid kustartilleriet efter samma
grunder son1 vid flottan.
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LV-ARTILLERI
1945

Låg rikthastighet.
Låg e ld h<lotighd.
Temperad ammu nition eller dirl.!kt träff.
11

1955

Hog rikthasti g h eL
Hög eldhastighet.

l~

:

Dödat! sektorer.

Blind skjutning.

Torp eder.

Avståndsverkande

2.-~ . ...

~ya drivm edel och nya motorer h ar gjort det möjligt alt
öka torpedernas effekt ytterligare. Genom tillvaratagande av
de möjligh eteL· som radarn erbjuder för eldledning har torp edens precision kunnat ökas. Redan under andra världskriget konstruerades fjärrmanövrerade torpeder. Ytterligare
utveckling inom detta område kan pårälmas. A vståndsverkand e tändorgan, grundade på magnetism och akustik kunna
konstrueras, varigenom vapnets effektivitet ytterligare ökas.
Torp eden kommer sålunda att fortfarande ha sin givna
plats i sjökrigföringen.

ammunition .

\

.................. ...................... .

1965
\

\
\
L v -artill er i:

Höga eld- och rikthast i g h eter.

l~

\

\

Automatisk m å lf ö lj -

ning och m å. lf.J.Lt n in g .

1-2 sek

f

Minor .

\

\

Stor el d uthälli g lwt.

l

Lv -r obot:

l

Stor r tickvidd.

\

;;geAIIr;:. .... . . . . ....... . . . . . . . . .~--------l'

Fram till andra världskriget använda mintyper voro huvudsakligen kontaktminor, d v s sådana minor som för sin
initiering fordrade att fartyget träffade minan. Under andra
världskriget utvecklades avståndsverkande minor, främst
grundade på magnetism, men även akustiska minor kommo
i bruk. Della liksom möjligheten att utlägga minor från flygplan, har gjort minkriget mera variationsrikt än förut. Ett
annat r esultat av denna utveckling är de ökade svårigheterna a tt osl,;.adliggöra minor genom svepning.
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Yttedigare utveckling sker särdzilt beträffand e minornas
avfyrnings orgalL Hedan nu finnas tryckkänsl iga minor. Två
eller flera metoder för avfyrninge n kunna kombinera s.
Vid kustartiller iet förekomm ande kon l rollerbara mineringa r
utvecklas efter ~.amma grunder. övergång sker från flytminor till botlenmino r samtidigt som kontaktmi norna ersättas
av avståndsve rkande minor. Större ekonomi i minkrigiö·ringen möjliggöre s härigenom . Förr skedde avfyrninge n ofla
genom, syftning över en linje av minor. Då fartyget befann
sig öve r linj en sprängdes hela linjen. :\'umera sprängas minorna individuell t.
Minornas effekt har genomgåen de ökats genom tillkomslen
av l.;:rafligare sprängämn en.
Den mtmgfald mintyper, som blivit resultat av utvecklingen på delta område, stbiller nya och svårare \.;:rav p{t
minröjning smatericle n. Flygminfä llningen har medfört helt
.nya h·av på minu.tkikst jänslen. De många mintypern a nödvändiggöra etl motsvaran de antal svepmetod er. Såsom helhet betrak lad har minmateri elens utveckling åsladkomm i t
ökad risk ,föl'! mininfekte ring av alla farvalten samtidigt wm
minsvepnin gen måste ske övet· större områden och mot allt
fler verkansfor mer och därför tar längre tid att utföra.

Ubåts jaktvapen.
Intill hörjan av andra världskrige t var sjunkbomb en del
.enda vapen, som med framgång kunde användas mol ub åtar
i uläge. Under det andra världskrige t, då hydraakus tiska
hjälpmede l gjorde det möjligt att lokalisera ub[ttar på större
avstånd, infördes nya ub~'Hsjaktvapen, som kunna be tecknas
som kombinatio n er av sjunkbomb en och kanonen eller raketen. Dessa typer av ubåtsjaktv apen äro genomgåen de i dagens flo Ltor. Ytterligare utveelding av ubå lsj aktvapen gå1·
mot särskilda målsökand e torpeder -- antiubåtsto rpeder som medge vapeninsat s med god träffsannol ikhet även mot
ubåtar som uppträda på stora djup.
6.

Fartygsmat erielen.

Flottbyggn adspolitike n känneteckn as f n dels av en allmän strävan att modernise ra och bibehålla det fartygsbestånd, som växte fram und er och omedelbar t efter and ra
världskrige t, dels av en målmedve ten 1nen successiv anpassning efter krav, som komma att ställas i ett framtida krig

l
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nwssförstörelseva pen och robotar. Inom såväl de stora
som små västmaktsmarine rna liggee tyngdpunkten på nybyggnad a: jagare och csk~rlfartyg., minsv epa~:e samt ubå tar.
USA:s omfattande hangarfartygsprog ran1. ulgor ett markant
undantag betingat a v för detta land gällande sp ec iella strategisk a förhållanden.
Under andra världskrigel i stor skala genomförda invasioner över h avet sätta även spår i byggnadsverksam heten. I
stormakterna nybvggas så lunda för inv asion specialkonstr u erade fartyg och b å tar.
Dc nya vapnen h a uppstä llt nya krav p å farlygens skydd.
Atomvapnens slötverkan ökar fordringarna på fartygens
m otståndsförmåga mot tryck och ställer dänned särskildu
krav på skrovets utformnin g. Atomvapnens strålningsverk.an
liksom de nya strid sgaserna fordr a, att fartygen äro tillslutn a och isolera d e från d en omgivande luften. Fartygen indelas sålunda i gashi.ta avdelningar med egen cirkulerande ventilation, varvid luften renas, ~.yrsätt es och temperaturreglera s.
En långt driven gastät indelning ger möjlighet till isolering
av skadev erkningar från alla slags vapen. lY(ot k varliggande
r adioaktiva partiklar användas sprinkleranordnin gar varigenom fartyget kan täckas med e tt rörligt vattenskikt
I övrigt kännetecknas ulve.c klingen inom skeppsbyggnadsområdet av tillgång på m era hållfasta material och nya material (glasfiber m m) saml effektivare m askinerier, varigcnom bättre skydd och högre fart kan ås tadkomm as.

111 ed

Ja gare.
Jagaren är fortfarande den mångsidigaste av fartygstypern a. Vap enutrustningen utgöres av allmålsartilleri, tor peder
och ubåtsjaktbev~ipning. Jagaren är tillräckligt stor för att
kunn a bära den offensivkraft som robotbeväpning utgör och
kan förses med d et skydd, wm atom k riget nödvänd iggör.
Fart en för denna fartygstyp går upp mot -!0 l.;.nop .
Beträffande ·våra befinlliga och und er byggnad vara nde
j agare må fö ljand e framhållas.
Jagare lyp Halland har h elautomatiskt allmålsartilleri och
högmodern torped- och ubåtsjaktutrustnin g. Den kommer
i nom kort att förses mecl robotbeväpni:1g. Denna jagartyp ö.r
av högsta internationella klass och bedöm es bliva modern en
lång tid framåt.
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Jagare typ östergölland ~iro renodlade artilleri-torpedjagar e
och ungefär jämbördiga med nu befbtliga sovjetryska jagare. De äro konstruerade för att operera i eskader tillsammans nlCd Jzryssare och motortorpedbåtar.

M otm·torpedbålar.
Motortorpedbåten kännetecknas av sin höga fart och trots
sitt ringa tonnage kraftiga bestyckning. För att möjliggöra
den höga farlen begränsas skyddet på denna fartygstyp. Beträffande vår a motortorpedbåtar, av vilka två huvudtypcT
finnas, må följande framhållas.
De:1 större typen, T 10.2, har för sin f,lorlek kraftig torpedoch luftvärnsbestyclming. På grund av sin sjöduglighet är
T 102 lämpad för ett flertal uppgifter. Sålunda kan den även
anvbind as för snabb ullägg:1ing av minor. Fartyget är av
högsta internationella klass och har icke någon motsvarighe t
i Sovjets marin. Farten uppgår till omkring 40 knop.
Den mindre typen, T IJ-2, är en motsvarighet till de motortorpedbåtar, som användes under andra världskriget. Den
har god sjöduglighet och effektiv luftvärnsbestyckning. Den
bedömes likvärdig med motsvarand e sovjetiska motortorpedbåtar. Farten överstiger -!0 knop.

Ubåta r.
Till o'>t:h med början av andra väddskriget utgjorde nödvändigheten att efter korta intervall intaga ytläge för laddning av batterierna ett besvärande hinder för ubåtens operationer. Tillkomsten av radar medförde att ubåten i ytläge
icke var skyddad för uppläckt nattetid. Införande av snorkel
gjorde det möjligt ntt utföra laddning av batterierna utan
att intaga ytläge.
Ubåtens effektiva utnyttjande är beroende av maskineriets
bränsleckon01niska egenskaper och bränslets vikt. Under
andra världskriget användes nästan u leslutande dieselm.asldnerier för gång i övervattensläge och elektriska motorer
för ulägesdrift. ;.,Tya metoder äro under utveckling och ha redan tagits i bruk eller kmnma att införas inom kort tid.
Alla våra i dag i tjänst varande ubåtar äro försedda med
konventionellt dieselmaskineri. Samtliga äro modern iserade
och försedda med snorkel :o.amt 1nodern teleteknisk utrustning.

Projektering av en helt ny ubåtstyp pågå:·· Fart i uläg~? ak.
tid manöverfönnåga, torpedbesty\Cknmg och allmanna
tlOnS
'
.. " ·tl"1g·t b a.. tt 1·e c;l· -Il hos
stridsegenska~1er kommo
a att vara va:sen
våra konventiOnella ubatar.

Mins ve par e.
Mim.vep a re som hittills byggts i stål, mots.vara ej. u tvecklingens krav på okänslighet mot modern. m1_~111_~aten~l... M~n
övergår därför till att bygga mi~sv.ep~ue 1 tra. Aven 1 ovr~gt
konstrueras dessa med hänsyn till 1 forsta hand magnetmmfaran.

7.

Kustartilleri.

Det nuvarande kustartilleriet har utvecklats från In:sHä.~t
ningen, vilket senare begrepp fanns kvar ända__frai.n till borjan av andra världskriget. Tanken med ku~tfastnmg~.n var,
att den skulle bilda ett lås på den plats dar vattenvagarna
till ett skyddsföremål sammanlöpte. Så länge anfallsvap_nen
hade små räckvidder och så länge vägar och kommun~ka
tionsm edel hade ringa l~ apacitet kunde k~lstf~~ll:ingen b1lda
en effektiv spärr mot fiendens anfall fran SJOSidan.
I dag är läget helt annorlunda. Med flygets hjälp ell.er med
robot a~· kunna viktirra mål i landet utsättas for angnparens
förstörelf",emcdcl. G~~1om att låsa inloppen sjövägen kan man
icke åstadkomma samm.a effektiva hinder son~ förr. Modern
invasionsmateriel såsom grundgående sJ~abba bå.lar och
transportabla kajanläggningar ge nu angnp~ren fnare.. val.
Det är därför nödv~indigt att förh indra angnparen .~tt o':~r
huvud taget sätta sin fot i land. Ko?sekvenserna harav.. aro
att kustförsv ar et måste flvttas u t till havsbandet och aven
utanför detta. Av centralfÖrsvaret har blivit ett skalf~rsvar.
Moderna förstörelsemedel tillåta icke en koncentratlo~1 av
vapen till en enda punkt såsom i knstfäslninga~·n_a. Utfl)~tt
ning av försvarslinjen åtföljes därför av en samtidig utspndning av vapnen.
.
.
..
K:ärnan i det moderna kustartlllcnet utgores fortfar~ndc
av batterier och minspärrningar. Utvecklingen av invasionstekniken och småkriget till sjöss, som kännetecl;.Iu~.s a v ~om
l11andoraider, för etag med dvärgubåtar och grodman, kraver
att angriparen kan mötas såväl på som under vattenytan.
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Specialfö11band behövas för att kunna möta sådana föret· 1 o
c t">
i våra skärgårdsområde n.
bakFörsvarsliDjens utflyttning har m edfört, all områden
mon denna, komn~a att ~li b es kurna på stridskrafter. I skärgards~)!urade~a ar det Icke möj ligt att avse perm a nent för~~_var for alla oar. Modern infillrationslaklik ger därföe möj ligh eter. att geno~_n rai_de~·, lm~ds~tlning från flygplan elle r
1~1ed hehk?pter satta sig 1 bes1ttnmg av sådana oförsvarad e
oar och d~r uppst älla vapen, som kunna bereda försvararen
s~ora s':ångheter. I f. kärgårdsområden a fordras därför rörliga s lrul~krafter, vilka kunna gå till mot a nfall och driv a
b_ort angnparen. I annat fall kmmner försvaret att successi_vt uppluckras . Sådana stridskrafter, med vilka försök!'.ulblldmng bedrivils dc senaste åren, benämnas kustFigarc.

Batterier.
Kustartilleriets ballerier ~i1·o indelad e i tre grupper: svåra,
medelsvåra och lätta batterier.
_Mer hän.~_yn till sjökrigföringens utveckling, främst den
nunsk_ade forckomsten a': tyngr e arlillcrifartyg, ha de svåra
b~ tl~_ne_rnas .J:>etydels~ mm sk a l: Svåra batterier nyanläggas
darfor Ic~-::c. Alch·e svara batter1er avses bliva ersatta av robothallcner eller medelsvåra batteri er.

Mineringar.
.. Kustartill_eriets mineringar äro huvudsakligen avsedda för
forsv~r a~ mlopp, __hamna~· och vissa farvattens förträngningar. Mmcnngarna aro alltid konirollerbara, d v s dc kunna
dcsarmer~s för att m edge passage för egna fart yg.
.. Utvecklingen mot mindre farlyg i sjöstridskrafterna och
forck omsten av specialbyggda landstigningsfark oster har föranlett en utveckling mot individuellt verkande minor.
Luftuärnsförband .
Fö1:. det direkta luftförsvare t av marinens operationsbaser
och forsvarsm~läggningar ingår i kustartilleriet luftvärnsförh_~nd. Utvecklingen på detta område följer smmna linje som
for andra luftvärnsförband, varför det icke närmar~ beröres här.

8.

De n te kni s k a utve cklinge ns e konomiska k onsek venser.

Fa rtygs- och vapenmaterielens kostnader ha under och efter d et andra världskriget u ppvisat en stadigt sligande te ndens. Kostna dsstegringen i:"ir dels beroende av el en nllmänna
p risu tvecklingen, dels - och i större grad - b~t·oende av
den tekniska utvecklingen . Krav p å ökad effekt genom större
vapenverk an , ökad fart, dörre uthållighet och hältre skydd
h a r inom. pr1:.1ktiskt laget alla omr~Hlen inom, vapentekniken
Ielt till mera kom p licerade konstruktioner och en ökning av
tek niska hjälpmedel, vilket resulterat i elt högre pris per enh et såväl d å det gäller vapenbäraren som det enskilda vapn et. Såsom exempel må nämnas
ökad vapenuerkan - övergång från optiska mätinstrume nt
t ill radar, f.lörre eldhastighel hos de enskilda pjäserna,
ökad j'arl - kraftigare maskinerier och effektivare brän slen,
större ulhålliqhet - större brän sle- och amm unilionsförrå d,
bättre skydd - bättre plåt mc:h kraftigare bctonganläggni ngar.
Det är många gå nger svå rt att avgöra huru stor del av
k ostnarl ~.stegx ingen, som är a t t hänföra till den allmänna
prisutveck lingen resp. den tekniska utvecklingen . I vissa fall
kan man göra detta, men de äro att betrakta såsom und antag. För sprängämn e n t c visar det sig att priset på trotyl
är oföränd rat. Trotylen kostar forlfarandc 2: 50 per kg. I
sj öminor ä r trotylen kkc längre kraftig nog. Man använder
h exotonal , som kostar 4 : 95 per kg. Fördyringen, som upp går
till praktiskt taget 100 ~~, är sålunda helt att hänföra till den
tekniska utvecklingen. I sjöminan ingår emellertid en hel del
andra komponenter, för vilka prisutvecklingen icke följ t
samm.a kurva. I en del fall är det näslan ogörligt att dela
upp kostnadsstegringe n. Man kan icke avse arbetskraft för
att noggrant beräkna vad det kostar att hygga en jagare i
å r av samma typ , som byggdes 1940. Det blir därför nödvändigt att förlita sig till indexserier. Den jämförelse mellan
k o~.tnad erna 1940 resp. 1955, som gjorts i delta sammanhang,
grundar sig därför beträffande vapenmateriel och tekniska
hj älpmedel på kommerskollegii partiprisindex för maskiner
och transportmedel. För farlyg har därutöver använts en av
1_n arinförvaltningcn på grundval av erfarenheter från varvsllldustrien framräknad indexserie, som på grund av den
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mängd ski~:tandc 1~1atcriel ~let här är fråga om avviker från
den förs tnamnd a Indexscnen.
Den tekniska utvecklingen föranleder emellertid även en
kostnadsstegring av annat slag. Dc moderna tekniska hjälpmedlen ha ofta kortare livslängd än den äldre materielen.
Andra sidor av den tekniska utvecklingens konsekvenser
böra även beaktas. Ytligt sett borde automatisering leda till
ett minskat personalbehov. I regel blir dock ej detta fallet.
En automatisk kanon kommer alt kräva mindre personal
för ladd ning och riktning, men i stället uppträder ett ökat
behov för alt mata kanonen med ammunition. Resultatet blir
en omförd elning men ej en minskning av personalbehovet.
De tekniska hjälpmedlen kräva i regel speciella kvalifikationer hos den personal, som skall betjäna materielen. En
högre teknisk standard hos personalen blir ofrånkomlig.
Detta n ödvändiggör längre u lbildningstid och mera kvalificerad lärarpersonal, vilket allt leder till ökade utbildningskostn a d er. Härtill bidrager även den dyrbara utbildningsmateri elen.

Torpeder

9.

Förstörel~.emedel

Sprängämnen

Tekniska hjälpmedel
Mätinstrument
Eldledningsinstrument

Vapenanslaget

Fartygsbyggnadsanslaget
=?7"··
penningvärdets för::ämring

En överblick av den tekniska utvecklingen på del marina
området ger vid handen, att en kraftig utveckling har skett
och att avtagande tendens icke kan konstateras. I vissa fall
har utvecklingen skett spr ångvis varpå atomvapnen och radar kunl)a tjäna såsom exempel. För den övervägande delen av marinens materiel synes dock utvecklingen kunna betraktas såsom successiv. Atomvapnen ha föranlett en revidering av vissa begrepp i sjökrigföringens taktik och de ha
även medfört en genomgripande struldurförändring hos den
~nod erna flottan. De strategiska grundbegreppen ha dod:
Icke ändrats. Det är fortfarande sjöstridskrafternas uppgift
att hestrida fienden Inöjligheten att använda sjövägarna för
sina ändamål och att möjliggöra för oss själva att utnyttja
oss omgivande farvatten för vårt behov. Atomvapnen ha visserligen s tor effekt och dess verkan kan icke negligeras. Den
teknisk a utveddingcn har emellertid möjliggjort byggnad av
fartyg med sådant skydd och med s:hlan manöverförmåga,
DiagTammet på vidstående sida visar ett exempel på prisfördyring genom
Penningvärdesförsämring och teknisk utveckling vid marinen under åren
1940- 1955.

3
teknisk utveckling

S am manfattning.
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alt hotet väsentligt kan reduceras. Känncdom.en om atomvapnens verkan blir alltmera allmän. Möjligheterna a tl
skydda sig för verkni11garna äro därför betydligt större n u
såväl till sjöss soin i land. Förutsättning för detta är e m ellertid att man följer med i den teknif.ka utv ecklingen.
Såsom inledningsvis framhållits kommer en örlogsflott a
liksom även andra delar av krigsmakten alltid att bestå a v
en blandning av gammalt och nytt. D'e tta ger anledning till
att icke förhasta sig då det gäller att utrangera den äldre
materielen, men det nödvändiggö r även a tt den nya materielen har sådan kvalitet, att den är effektiv mot fienden s
modernaste materiel. Även delta motiverar behovet av atl
följa med i den tekniska utvecklingen på alla områden.
Marinen har alltid varit tekniskt inriktad. Vad som n u
sker är därför icke någon nyhet utan endast en intensifiering
av det för marinen normala. Marinen har alltid sträva t efter en hög teknisk standard för att med hjälp av kvalitativ
överlägsenhe t kompensera den kvantitativa underlägsenh eten. Utvecklingen har visat, att denna linje varit riktig, och
tendensen i dag synes icke tyda på all någon förändring a v
detta förhållande kommer att ske inom den tidrymd, som
nu kan överblickas. I dag befinner sig marinen på en hö g
teknisk standard. Detta har möjliggjorts bl a genom att redan på ett tidigt stadium vetenskapsm än anknutits till marinledningen för att studera dc tekniska förutsättning arna, för
att bibehålla och öka effekten hos de marina stridsmedlen.
Denna operationsana lytiska verksamhet har varit, ät" och
kommer att vara av stor betydel~.c för marinens utveckling.
Goda möjligheter finnas därför att bibehålla och öka marinstridskraft ernas relativa effekt. Under förutsättning att
marinen tillå tes följ a utvecklingen i den takt som_ hittills
f.kett äro utsikterna goda för att marinen skall kunna lösa
sina uppgifter i totalförsvaret .

Sjöfartsskydd i atomåldern
En jämförelse mellan Vä:stmakterna s och öB:s syn
på problemet.
Av ledamoten TORGIL WULFF .

De modema krigföringsm.c todema har inneiJurit en fullständig omvälvning i bittillsvar ande planläggning av förs;aret, o1ch många frågor inom detla viktiga område är fortfarande olösta. När det gäller behO\·et och betydelsen av sjöfar't i krig, synes man emellertid inom NATO ha nått fram
till en klar ståndpunkt, som tydligt avspeglar sig i planläggning o<:h nybyggnadsv erksamheL Även om våra kunskaper
på deLta område är begränsade till öppna rapporter och
officiella uttalanden, kan det dock vara av värde att söka
ge en samma nfattning av NATO :s stå ndpunkt framför allt
med hänsyn till atl sjöfartsprobl emen i dc viit~teuropeiska
Atla21t pa ktsländerna och i vårt land är i stort sett likartade.
I diskussionern a kring försvarets framtida utformning är
det en handling, som mer än andra har tilldragit sig uppmärks amhet, nämligen 1957 års britlif.ka vitLok om försvaret. I vitboken anges att »marinstrids kraftcmas roll i det totala kriget är något osäker», en uppfattning som i sin tue
grundas på tron att ett stormuktskrig kan bli av kort vat·aktighet. Men vitboken framhåller samtidigt att »det finns
möjlighet, att atomstriden icke framkallar omedelbart avgörand e och i så fall konuner det att bli av slor betvdelsc
att förs vara förbindelsern a över Atlanten mot ubåtsa;1fall».
Vitboken avspeglar således en gam.ka negativ inställning till
~.jöfartsproblemet, vilket od::så kommer till utttyck i de föreslagn a fartygsreduce ringarna inom brittiska flottan .
. Uttalandena i vitboken måste främst uppfattas som signifikativ a för den brittiske försvarsminis tern Duncan Sandys.
Genom de protester och molstridiga uppfattninga r, som
framk ommit med anlednbg av vitbokens uppgifter, har
klart kunnat konstateras, att d'enna icke ger uttryck föe
NATO :s ståndpunkt i sjöfartsfrågan . Försvarsmini ster Sandys radikala åsikter har främst inom USA moltagits med
s!.'-epsis. Den amerikanska inshillningen har bl a kunnat utlasas av president Eisenhowers äskanden för försvaret bud-
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getåret 1957/ 58, vari skydde l av d e vitala sjöfartsvägarna
och kommunikationslinjerna anges ~.ont en av d c fyr a grundlägga nde uppgiftern a för USA :s krigsmakt.
Flera av NATO :s ledand e militärer och polilik cr har på
sis ta tiden behandlat ~.j öfö rbi nde lscra as betydelse för VästsidalL Sålunda h ar fällmarskalken Montgom ery, som är en
av Västs idans mest frams tåen de strateger - m en knappast
k an a nses som någon utpräglad flottvän - i sit t bekanta tal
»Pa nor a ma över krigföringen i atomålde rn» lw mmil in på
hithörande frågor. Montgomery utgflr liksom försvarsminist er Sandys från att storkriget inledes med ö delä gga nde kärnvapcnangrepp, men han kommer till helt a nd ra slu tsatse r än
Sandys. Beträffande transportproblemen yttrade han följande: »Var och en f:.om tror, att d e l nuvarande svstemet kommer att fungera efter tusentals a tomdctonationer, han är
galen. Efter den inled a nd e atomvapendu ellen kommer ingen ting av betydelse att kunn a lram.porteras på land inom d c
01nråden, som varit uts atta för angrepp . Kanske k ommer
transporter på yta:1 endast att i någon större grad vara möjliga till sjöf.s. I detta sammanhang framstår sjömaktens b etydelse; den kommer att behövas u nder fas 2 och 3 (efter
krigets inledande skede)». Tydl igare kan knappast behovet
av sjöförbindelser uttryckas!
D en katas trofteori , som li gger till grund för den brittiska
vitbokens bedömand en, omfattas id. e av ledand e strateger
p å Västsidan. I Kissingers uppmärk.samm.ade arbete »A tomvapen och utrikespolitik » har tron p å det kor tn. kriget övergivit~. . . E ftersom b å da sidor sk.ulle förlora i ett totalt atomvap cnkrig, anser Kissinger alt det begränsade krige t är d en
mest sannolika krigföringsfonncn. Det begränsade krige t få r
längre varaktighet och därigenom konnner sjöförbindelserna all f;'\. avgörande b elydclsc för Yäst:o:.idan.
Bla nd d e många uttal anden , son1 under senaste åren gjorts
av Västmakternas ledande sj ömili tär er, m å end as t som
exempel anföras, va d ch efen för NATO:s Atlantkomma ndo,
d e n a m erikanske amiral en J. \\'right yttrat i nov ember 1957.
I fråga om storkrigets vara ktigh et anförde \\Tright: »Det är
kän t a lt Sovjet bygger en jättelik ubå tsflotta, som i dagsläget b erä knas omfatta cirka 500 enheter. Nybyggnadstakten
uppskatlas till 70 ub åtar per fl r. Sovjets ub åt~.flot t a kan icke
göra sig påmind i krige ls första skede. Den måste grupperas
och d et tar tid - längr e tid än vad m ånga tror a tt h ela kriget k ommer a tt ta. Enligt min åsi kt tyder d e tta på att rys.sarna icke räknar med någo t kort krig, d å d e bygger denna
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flo tta. Hur ma..:1 än beräknar längden av ett framtida kri g,
är d et u ppenb a rt, att vi måste gar antera havens tryggh et
u nder alla omständigheter.»
Tydl igast h a r kanske Västmakternas inställning till SJ J f artsproblemet i krig framkommit i samband med uppläggningen av höstens stora NATO-övning p~t Nordatlanten. EnJi ot förut sättningen för övningen h ade krig utbrutit genom
s~vjels atomangrepp mot mål i Västeuropa och USA. Sam:tidigt hade d e ryska armcerna börjat sin framryckn ing i
Mellaneuropa och på Balkan. Omkring 500 ryska ubåtar ho~
t ade västsidans f,jöfö rhind elsel' över Atlanten. övningen kulm in erade i en stor konvoj- och u båtsjaktövning. Fiendesidan
förfogade härvid över 10mod ern a ubå t ar, som skulle tränga
ner m ellan Isla nd och Färöarna för att anfalla Västs sjöfartsleder. NATO-styrkorna var fördelade till två olika uppgifter
i sjöfarlssk yddet, dels skulle 24 st jagare skydda k onvojer
till Västeuropa, dels skulle hangarfartygsstyrkor bedriva fri
ubåtsjakt. De senare skulle fr ämst insättas för att hindra
fi endens ubåtar att tränga ner mellan Isla nd och Färöarna.
Trots aU de anfallande ub åtarna under övningen endast var
10 stycken, visade det sig svårt att med disponibla styrkor
skydda sjöfa rten.
I erfarenheterna efter NATO-övningen har behove t av sjöf artsskydd kr aftigt understrukits bl a av den brittiske befälh avaren amiral Eccles, som särskilt framh å lli t a tt Storbr itan nien icke har tillräckliga resurser för att möta d et ökade u bå tshotet Detta är sålunda svaret p å vitbokens t eoretisk a spekulationer!
Mot b akgrunden av här anförda förhållanden inom Atlantp ak tsländ erna är det intress ant a tt stud era elen svensk a inställningen till sjöfart i krig och sjöfartsskydeL Bäst framgår
dett a av öB utredningen 1954, v ar ur följande återgives : »Gen om avspärrning kan import av för oss nödvändiga varor
förhindras i syfte att antingen direkt bryta vår nwtstånds·vilja eller omöjliggöra ett effektivt försvar på grund av bristande försörjning. Importen kan ske sjöledes, över land sa mt
luftledes. Endast särskilt viktiga och föga skrymmande varor
torde kunna fraktas med flyg. Direkta sjötransporter ha d en
stör st a kapaciteten. En fullständig blockad av svensk imp ort skulle förr eller senare bryta vår motståndskraft, men
hur snabbt den kan komma at t verka beror främst av försvarsmöjligheterna, d v s hur effektivt importsj öfarten kan
skydda~.» . Dessa synpunkter sammanfaller väl med d e marin a å sikterna i frågan .
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I öB-utredningen 1957 har emeller tid avspärrning och sjöfartsskydd häremot behandlats efter helt andra grunder. Försvaret mot avspärrning har visserligen berörts i den s k studien, men det har samtidigt understrukits, att krigsmakten
framför allt måste byggas upp för att kunna motstå anfall
i ett krigs inledande skede. Bakom denna uppfattning skymlar öB:s tro på det »korta kriget» - en teori, som redan
är övergiven inom NATO. Eftersom öB satsat huvudsakligen på det korta kriget, blir resurserna för sjöfartsskydd fullständigt otillräckliga. I de lägre alternativen har öB helt
~.trukit fartyg för sjöfartsskydeL Just i dessa alternativ framstår behovet av understöd utifrån särskilt starkt. Det förefaller då knappm:.t logiskt alt föreslå borttagande av de stridskrafter, som främst ,,kall möjliggöra att understöd når våd
land.
Bakom utredningens förslag kan möjligen ligga någon dunkel tanke om att de länder, som vill lämna den ma teriella
hjälpen, också kommer att svara för skyddet av transporterna ända fn'm till svenska kusten. Att detta knappat'.t är någon realistisk tankegtmg framgå r klar t vid jämförelse med
Atlantpaktsländerna i Västeuropa. Dessa bygger sina flottor
så att de kan ge f.kydd åt den inkommande sjöfarten i närheten av resp stats territorium. Alt då tänka sig, alt Sverige,
som icke är medlem i NATO, skulle kunna få några speciella
förmåner beträffande skydd av sjöfarten, är fullständigt
verklighetsfrämmande. Man kommer icke ifrån, att vi ~.jälva
måste svara för skyddet av våra understodstransporter under den sista delen av förflyttningen fram mot svenska
kusten .
. I öB-utredningen 1957 har km·.tsjöfarten över huvudtagel
Icke berörts, vilket är förvånande särskilt mot bakgrund av
Montgomerys här ovan citerade uttalande om transporterna
i ett framtida lerig. Ge n om övergången till robotva])en kommer hotet mol stora stationä r a mål icke att ökas (Jch hotet
kan endast mötas genom utspridning. Men utspridning av
våra f.tora järnv~i.gsknulpunklet· är ogenomförbar, och det
finns därför inget skydd för dessa mot robotanfa lL Hur kommer då vår lranspm·tapparat att påverkas om fienden anfaller Krylbo, Hallsberg, Laxå och Nässjö med atomladdade
~·obotar inställda för låghöjdsdetonation? Att öB-utredningen
Icke penetrerat detta problem är tydligt - om så varit fallet,
hade man kommit fram till samma resultat som Mongomery:
Kustsjöfarten är nödvändigare än någonsin i atomålderns tidevarv. För att kustsjöfart skall vara möjlig fordras att den
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b ered es ~kydd genm.n l.~onvo_jeringo på utsatta kuststräckor.
I öB :s olika alt~rnat1v hnns 1cke nagot enda fartyg för denna vik tiga uppgift. .
..
.
. .. ...
Som sammanfattnmg av den har gJorda Jamfordsen kan
följ an de konstateras: Medan man inom N A TO inrik~~.r planlä ggn ingen för: att möta det växa~1de hotet .~11ot. sJof.~rten,
gå r ö B-utredmngen r~ld m~~~~tt vag - a~~p~rrnmg~~.orsva:
ret försummas och vara moJhgheter att fa nnportsJofart 1
k r ig bli r allt mera osäkra. Samtidigt som vår inrikes transpor t apparat i krig får ytterligare nedsatt kapacitet.

41

40

Barbara red iv iv a

*)

Det återuppståndna sjöartilleriet.
Av kapten WALTER WICKLUN D.

~jöartilleriet var fram till andra världskriget sjöstridens
ochskutabia huvudvapen. Även under andra världskriget
spelade dagskepp och kryssare en betydande roll. l vårt
land anses Sverige-skepp en ha varit av utslarrsaivande betydelse i det preventiva respektförsvaret Under~I~ch·a världskriget öka?e emellertid tempot i sjökriget, farten steg, radar kom till och medförde möjligheter till noggrann stridslednin~. Red~n d_e tidiga spaningsradaranhiggningarna medgav blmd slqutnmg av torpedfält under mörker, Inedan radar med tillräcklig precision för blind artilleriskjutning
konstruerades först långt senare. Sjöartilleriet lzom efter i
utvecklingen. Under de få minuter, som stridskontakten
ofta varade, förmådde sjöartilleriet inte att i fienden placera så mycket förstörande sprängämnen, att det motiverade
de stora och dyrbara artillerifartygen. Sjöartilleriet hade
blivit j'ör tungt, för långsamt och hade /ör dålig precision.
Efter kriget har sjöartilleriet som offensivt vapen utvecklats litet i skymundan. ~ya vapem.ystem, robotar och atomladdningar, revolutionerande torpederh sinnrika antiubåtsvapen ha väckt mer uppseende och inlresse än nya artilleripjäser, vilka till det yttre ofta :varit ganska lika sina föregangare. Granskar man emellertid närmare det moderna sjöartilleriet sådant det presenteras på våra Hallandsjagare och
på de kommande jagarna Lappland och Värml::mti, finner
man, att utvecklingen även här varit i det närmaste revolutionerande.
Ett slående exempel på detta får den som har tillfälle att
följ a en övningsskjutning på en Hallands j aga re med färdigutbildad besättning. Den livligaste verl,Bamheten äger inte
rum under själva skjutningen utan före. Då utförs minutiösa
kontroller av eldledning, hissar, riktmaskinerier nL m. När
alla kontroller äro klara, har större delen av de i artilleriet

St. Barbara har sedan länge ansetts som sjöartilleriets speciella
»skyddshelgon».
*)

syssel sat_t.~ mäm~isk<_>rna gjort .sitt ?ch kan låta maskinerna
överta sJalva slqutnmgen. Eldoppnmgen mot målet kan ske
med högsta eldkraft redan från början. Vid en övningsskjutning med normal ammunitionstilldelning äro samtli.a a skott
avskjutna, innan den första salvan slagit ner, och ~rtilleri
personalen kan i lugn och ro invänta nedslagen d v s resultatet. På några minuter är det hel a över. Snabbt och effektivt!
En jämförelse av eldkraften hos huvudartilleriet på olika
svenslut fartygstyp er i relation till fart ygens storlek framgår
av ne~lanstående kurva, som anger avskjuten projektilvikt
per nunut och ton av fartygens deplacement. Trots den ökade eldledningsutrustningen, som. tar mycket vikt i anspråk,
väger alltså det moderna sjöartilleriet mindre än hälften
jämfört med Sverigeskeppens, och dessa fartyg ansågs väl
bestyckade! Dessutom har Hallandsjagarna förutom m·tilleriet en mångfald andra vapen: sjörobot, torped, ubåtsjaktvapen.
Att jämföra olika vapensystem är en mycket komplicerad
operation, wm lätt kan leda till felaktig a slutsatser. En viss
uppfattning om initialkraften hos olika moderna vapensystem ger dock måhända nedanstående förteckning över
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])llrna vap en utnyltjas i en engångsim.als, som ej kan upprepas _förrän a:~cvä_rd t.id har gå tt ~ t f ö~· omladdning, som
r eoeli basen. SJoartillencl stannar pa strlClsplatscn och uppr epar gång på gång dc första minuternas kraftin~. a ts. I och
m ed att insatsen sker fö rdelad på mång a salvor, finns möjligheter till kor:r ektion e r av elden under insatsen, vilket m ed
öYriga vapen är möjligt e ndast i mycket begränsad uts träckning. Artilleriets uthälliqhet och seghet bes lår.
Vilka ~1 ro då d et mod e rna sjöartille ri ets svagheter ? -Den viktigaste är utan tv e k a n d en relativt ringa verkan av
nu·je enskild träff, som m edför alt effekten av artillerielden
mot större fartyg blir mer skad an de än sänka nde. Den
ogynnsamma ve rkan, som d en för etagna r eduktion en av sjöartilleriet~·. huvudk a liber medfört, reduceras i n ågon m å n
av a tt äv en tänkbara fienders viktigaste övervattensfa rtyg
j Östersjön blivit lättare. En ytterligare sänkning av de viktigaste fartygens huvudk alib er und e r 12 cm skulle e mellertid
ur d enna synpunkl vara olycklig .
.\'ästa invändning mot sjöartilleriet år, att d et trots sin
(jämfört med tidigare) ringa vikt dock fortfar a nd e fordr a r
en viss mininlistorl ek hos fartyget, f.om härigenom blir dyrPansarskeppet Gus t af V.

enheter, som under dc första minuternas vapeninsats avskjuta ungefär lika stor j'örstörande last mot ett mål.
12 cm artilleriet p å en Hallands j aga re
15 cm artilleriet p å en Tre Kronor-kryss are.
Torpedbestycknin gen p å en division motortorpedbåtar typ
större.
Rakeler och bom.b er från en divis ion altackflygplan.
Precisionen i eldgivningen har förbättrats i hö g gr a d gcnoln radar- och eldledningsteknik ens utve.c kling. Ar 19·16
gjorde två Sverige-skepp en Knogaskjutning p å 28-cm- artilleriets praktisk a maximiporlc. 1957 gjorde den inte alldeles
moderna .i agaren Uppland e n sk j u lning p å samma avstånd ,
helt utan op tisk sikt och med betydligt bättre tr~i.ffr esultat.
Sjöartilleriet har alltså övervunnit sina viktigaste svagheter ; det har blivit lätt, snabbt och fått ökad precision.
D är till kvarstår sjöartilleriets gamla god a egenskap, förm åga n att slå på nytt, stridsuthållighele n. Torpeder och flyg-

J agaren Hall a nd.

45

bart och ett begärligare mål för fienlligt flyg. Mot detta kan
sägas, att å andra sid an endast ett någorlund a stort farty g
kan förses med tillräckligt luftvärn för att allvarligt fö rsvåra ett luflanfall. Att balansen flygstridsk rafter - moderna örlogsfarty g under de sista åren markant skulle ha svängt
över till flygets förmån är ännu så länge en obevisad tes.
Fullt bevis kan endast erhållas genom. statistik byggd p a
krigserfare nhet En uppfattnin g om verkliga förhålland el
kan fås genom. noggrann och omfattand e teoretisk vapenvärdering. Ingendera delen finnes för närvarand e i Sverige.
Något vet vi emellertid. Sålunda användes fartyg av aktu ell storlek under hela sista kriget och ansågos då stridsekonomisk a, och man kan med fog fråga sig, om inte utvecklingen sedan dess varit mer betydande på luftvärnso mn'ldct än beträffand e flygplan. Vi vet också, att tyskarna, vilka
i fråga om mililärAck nisk planering knappast äro känd a
för grova misstag, i Östersjön skapa en flotla , vari ingår
fartyg av här aktuell ~.torlek.
Hur ställer sig möjlighete rna alt utnyttja atomladdn ingar
i sjöartilleri ets projektiler ? Det finns utan tvekan åtminstone teoretisk möjlighet att förse artillerigra naler av omkring
15 cm kaliber m ed plutonium la ddning. Verknings graden p a
en kärnvapen laddning sjunker emellertid avsevärt, om laddningsvikte n ~; änks. Det torde cEirför som regel vara fördel aktigare att avse laddningar av plutonimn eller uran fö r
vapen, som kan bära tyngre laddningar , i sjökriget främs t
torpeder, sjö- och kustrobota r.
Hittills har i första hand b ehandlats sjöartilleri et i den
konvention ella sjöf.triden, stridsfarty g mot stridsfartyg . E n
annan viktig del i sjöstridskr afternas verksamhe t är striden
stridsfarty g mot transportto nnage. För att sänka des~. a oft <1
relativt små och grundgåen de fartyg äro den konvention ella
torpeden och den stora sjöroboten i viss mån överkvalifi cerade och kunna endast medföras i rätt ringa antal på varj e
fartyg vilket ger ett ringa antal f.änkta enheter per fartyg
som kommer till slags. För denna uppgift passar kanone r
med sådan kaliber, att en a två träff slår ut ett mål, sam t
eventuellt små tråd- eller radiostyrd a robotar bättre. Mycket talar för att utveckling en kan komma att leda fram till
små, snabba »antiinvasi onsbåtar», utrustade m.cd artilleripjä ser av 8- 10 cm kaliber.
I den nuvarande hastiga utveckling en inom vapenområ de t
uppstår lätt en tendens, kanske framför allt hos den mindre
väl initierade, att stirra sig blind på det nyaste. För att ett

vapensyste m skall vara högeffektiv t tror man lätt att det
på robotar, atomladdn ingar eller överljudsp lan.
1 nåste bygga
Man får emellertid inte bortse från, att de m ed hj~ilp av
den moderna tekniken utvecklade konvention ella v apne n i
gynnsamm are än
111 ånga fall kunna te sig stridsekon omiskt
de exklusiva nyheterna . Bekämpnin g av sjökrige ls små och
rörliga punktmål är avgjort en sådan uppgift. I det balan.serade f.jöförsvar, som skall lösa denna, utgör sjöartilleri et
jnom överskådlig tid en stark länk, och en länk som till1agit i styrka under de senaste å ren.
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Något om minors effektivitet
Av leda m ot en GUNNAR G R A NDI N .

:1\är man jämför olika vapens effekt i sjöförsvaret inskrän ker sig bedömningama merendels till dc rörliga vapn en :
artillcriprojektilcr, flygbomber, raketer, to r ped er och robotar. lVIinor behandlas mera i förbig:'\cnde, ofta med ett om nämnande att de existerar. En av an ledningarna till delta är
svårigheten alt ,Hirnföra mineringars effekt med de rörlig a
vapnens. När en min e ring väl är utlagd, så beror dess v erkan framför allt på fiendens åtgärder. I minkrigföringen
finnes nämligen intet »duellmomcnt» . Minan är vidare in le
heller knuten till någon speciell vapenbärare. För dess utläggning tages huvudsakligen i anspråk vapenbärare me d
annan primäruppgift. Något paradoxalt förhåller det si g
troligen så, att minans slörsta fördel - dess a nspråklöshet i fråga om vapenbärare - gjort, alt den sällan komme r
i rampljuset i debatt en on1 olika stridsmedel.
Effekten av en viss typ stridsmedel måsle bedömas m ed
ledning av vad operalionerna för att få det till verkan kost a r och vad resultatet blir. Både på vinst- och förlustsidan ~ir
- vare sig det gäller f artyg eller flygplan- värdet av vapenbärarna den dominerande kostnadsfaktorn. För att få verkan av d e egna rörliga vapnen m ås te man oftast komm a inom räckh å ll för fi en dens. Sannolikheten för egna förlusl ei·
är då stor. Även vid mineringsoperationer risk e rar man atl
få kontakt med fientliga stridskrnftcr men då m ålsättningen
för dessa operationer är att undvika kontakt, bör förlu sl·sannolikhctcn alltid vara mindre än vid anfall med rörliga
vapen. Det återstår nu att se om det förväntade resultatet
av mineringar ligger i nivå med resultatet från rörliga vapen .
Då minan ligger stilla kan begreppet träffsannolikhel i
samhand med denna förefalla något oegentligt. Vid närmare
eftertanke finner man emellertid, att det är av underordnad
betydelse om sprängladdningen rör sig mot målet eller tvärtom. En utvidgning av träffsannolikhetsbegreppe t till att även
omfatta minor och mineringar, hör således knappast kunna
ge anledning till missförstånd.
På en minerings träffsannolikhet inverkar främst des~. utstr;äckning och täthet samt räckvidden av minornas avfyrningsorgan mot överseglande fartyg.

Fö r a nt alet träffar är sedan träffintensiteten genom det
min e ra d e området bestämmande .
Då en fiende har möjligheter till en rad motåtgärder mot
min fa ran ~.åsom minsvepning, fartrcstriktioner, minskydd
( t ex paravansvep, avmagnetisering) blir en grund lig utrednin g i frågan ytterst svår alt genomföra. Det kan kanshe
var a bättre alt utgå f rån kända resultat av mineringsverksamhet Ett sådant är den offensiva krigföringen under 2 VK
m ed bottenavståndsn1inor. En analys av de brittiska, tyska
och amerikanska insatserna på della område visar al:t c:a
50 fälld a minor gav ett fartyg i utbyte. Kostnaderna för en
bottenavståndsmina rör sig om. ungefär 10.000 kronor. D e
totala kostnaderna för minorna för att sänka ett fartyg uppgick f:.åledes till c :a 500.000 kronor. Detta motsvarar ungefär
kostnaderna för fem attackrobotar. Om det går åt mer eller
mind re än fem sådana för alt sänka ett fartyg må vara osagt,
hä r räcker det m ed att konstatera att själva vapenkostnaderna för att med minor sänka ett fartyg icke kan vara väsentligt större än att med robotar nå samma resultat. Då rif:.ken
fö r förlust av vapenbärare under en mineringsoperation sannolikt år väsentligt mindre än vid en anfallsoperation n1.ed
r örliga vapen och då d enna fördel icke n eutraliseras av högre k osl•wder för minorna verkar minkrigföring att vara jämför elsevif:. lönsam,.
Nu m å ste emellertid ihågkommas att dc operationer, som
togs som utgångspunkt för jäm·förelsen, utfördes under 2 VK.
Sedan dess har såväl utvecklingen av minor som motmedel
m o t dem gått framåt. D.e t finns emellertid för närvarand e
intet som tyder på att minorna skulle h a sackat efter. Tendensen är snarare den motsatta.
Av dc anförda synpu~1lderna kanske man kan draga den
slu tsatsen alt sjöförsvaret uteslutande skulle bestå a v minor
och minutläggare. Detta vore emellertid föga lyckat. Då
skulle en fiende kunna koncentrera sina motåtgärder på att
bem ästra minfaran och taga den tid på sig som. han behövde
för att röja mineringarna. Därvid skulle dessa förlora väsentligt i effekt. Man kan inskränka sig till att konstatera,
att minan är ett billigt och effektivt vapen med relativt !':.må
prententioncr på sin vapenbär1are. Dess användningsomxåde
ar stort: mot invasionsfarkoster, transportfartyg, ubåtar och
Ytstr idskrafter. De hydrografiska förhållandena i oss omgivan d e farvatten år dessutom mycket väl lämpade för minh ig,rörina
b'
;t
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Robot eller flyg?
En översik t av västma ktemas robotpo litik.
Av kapten LARS WERNE R.

Uttalan den, som gjorts av preside nt Eisenho wer, franske försvarsm inistern Bourge s-Maun oury och som publice rats i Storbritann iens "Vita bok", ge en god uppfatt ning om de tre ländernas nuv2-ra nde syn på robotva pnets framtid a strateg iska och
taktisk a utnyttj ande samt de konven tionella vapnen s uppgift er
i robotål dern.
Av dessa officiel la uttalan den förstår man, att problem en är
i vilken takt och omfatt ning som robotva pnen skall tillföra s :försvarsgr enarna och vilka typer av jakt-, attack- och bombfl ygplan, som skall ersätta s med robotar .
Rivalit eten mellan öst och väst gör, att en felaktig avvägn ing
mellan modern a "konve ntionel la" vapen och robotsy stem kan :få
ödesdig ra konsek venser. Beslute n påverk as emeller tid inte
endast av de rent teknisk a problem en utan även av landets geografisk a läge, industr iella och ekonom iska resurse r samt tillgångar på konven tionella stridsk rafter. Inom NATO har därför
USA, Storbri tannien och Frankr ike tillämp at helt olika
princip er.
Aktuel lt i detta samma nhang är fördeln ingen av de olika
robotva pnen mellan vapens lagen. Sättet att angripa detta problem belyser på ett klarläg gande sätt respekt ive länders syn på
"robot strateg in".
Om framta gandet av robotar för fartyg och vilka typer som
respekt ive flottor skall få ha, har inte rått några mening sskiljaktighe ter. Det har betrakt ats som självkla rt, att marine n s jälv
tager fram de robotva pentyp er, som skall uppta det konven tionella grövre artiller iets roll och som sk all komplettera luftförsvar et av fartyge n. Lika enkel har inte fördeln ingen av
robotva pen för armen och flygvap net varit. Självfa llet har flygvapnet ålagts att projekt era och konstru era "air-to- air", .i aktroboten , liksom armen ålagts all framta gning av markro botar
med kort räckvid d. Men gränsd ragning en n1ellan markro botar
med lång och kort räckvid d har det länge stått strid om. Förre
ett meamerikansl~e försvar sminist er Wilson utfärda de därför
morand um, vari bestäm des, a tt marsro botar m ed längre räck-

vidd än _200 miles (c :a 30 mil) skulle hänför as till flygvap net,
alla övnga med kortare räckvid d till armen. Aviatio n Week
förutsp ådde i novemb er 1957 att detta memor andum komme r
att begrav as i all tysthet och armen tillåtes utveckla de robotty~er de~ anser sig behöva .. I praktik en har detta börjat långt
tid1gare 1 och med att amenk anska armen startad e sitt projekt
"Big B ", en interko ntinent al robot med en projekt erad räckvid d
av 2000 miles (c :a 300 mil).
Någon motsva rande gräns har inte dragits för "surfac e-toair", luftvär nsrobo ten. Britter na har låtit den ingå i luftförs varet under flygvap net, medan amerik a narna delat upp den i två
typer. Den ena med en räckvid d på mindre än 16 km har underställts armen och den andra med den längre räckvid den flygföljt
vapne~ . ~Europa har Italien, Tyskla nd och Nederl ändern a
tvekar.
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Låt oss så se lite närmar e på Västma kternas utform ning a v
robotpr ogram men.

Förent a Staterna.
... "Yi .~r nu syssels atta med a tt ta fram en helt ny vapenkatego n for alla vapens lag. stora utgifte r komme r att krävas
för att få dem operati vt använd bara. Under övergå ngstide n
måste vi fortsät ta att anskaf fa tillräck ligt av de vanliga
typerna för att k unna bibehål la vår beredsk ap tills effektiv iteten h os dc nya vapnen prövats ... "
Ur preside nt Eisenh owers meddel ande
till kongre ssen i januari 1957.
. USA har i egensk ap av ledande västnat ion åtagit sig stora
mterna tionella förplik telser. Detta kräver en krigsm akt som
ut~n dr_?jsmål kan ingripa med stor kraft på de avläg~naste
kngssk adepla t ser.
Starkt schema tiserat lmn man säga, att den amerik anska
s~rat~?in grur:da r sig I;J_å använd ningen av slagkra ftiga styrko r
hll SJoss ?ch 1 luften forsedd a med a tom- och vätevap en jämte
ett effekti vt luft försvar ssystem för skydde t av den egna kontinenten. De bittra erfaren heterna från Pearl Harbou r skall inte
f~ upprep as! Ett led i detta utgör den oavbru tna beredsk apen
hllland s, sjöss och i luften. Amerik anska jaktfly gplan utrusta de
:tr:ed robotar och bombpl an medför ande vätebom ber befinne r
Slg dygnet om i luften beredd a till anfall såväl över Nordam erika som Europa . För att trygga den egna kontine nten och få
4
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tillräcklig förvarningstid för att insätta robotar och jaktflyg
mot en anfallande fiende utbygges en tredubbel radarkedja över
Nordamerika. För att skydda flankerna uppställes radarstationer på torn ute till havs, och Norra Ishavet och farvattnen
runt Alaska avpatrulleras ständigt av flygplan och fartyg utrustade med modernaste spaningsradaranläggningar . Hela luft-·
bevakningssystemet med ingående fartygs- och flygplansenheter beräknas vara färdigt i mitten av 1960-talet. I dagens läge
står den nordligaste av radarkedjorna - DEW-line (distant
early warning) inför sitt fullbordande - koctn2-d 384 miljoner·
dollar.
I luftförsvaret ingå jaktplan, som under 1958 kommer att
utrustas med jaktroboten Genie, som har atomladdning. Runt
om de viktigaste städerna och industricentra uppställas lv-robotbatterier omfattande Nike Ajax, Nike Hercules och Hawk. Man
tror dock inte, att dessa defensiva åtgärder är tillräckligt avskräckande för en aggressiv makt. Angriparen måste därför
hotas med vedergällning. Detta innebär, att en anfallande fiende
måste räkna med att hans eget territor ium kan utsättas för lika.
förödande - eller ännu värre - slag.
Dessa slag - i form av atom- eller väteexplosioner - avser
man utdela med fjärrobotar typ ICBM (Intercontinental ballistic missile), Atlas eller Titan. Tills dessa "fulländade vapen"
kunna tagas i bruk, utvecklas fjärrobotar med kortare räckvidd att användas under mellantiden. Av fjärrobotarna typ
IRBM (Intermediate range ballistic missile) Thor och Jupiter
kommer troligen endast ett av projekten att fullföljas på grund
av ekonomiska och tekniska svårigheter. I operativt bruk finns.
nu markrobotarna Matador och Regulus, som även kan utskjutas från ubåt och övervattensfartyg, samt Snark.
Såsom medlem i NATO håller USA styrkor i Europa. Dessa
omfatta bland annat robotartilleriförband med de ballistiska
robotarna Little John och Honest John samt fjärrobotförband
med Matador. Förutom ordinarie övningsområden i förbandens.
närhet användes Libyska öknen i Nordafrika som skjutfält.
Amerika lånar dessutom enligt sitt militära hjälpprogram ut
all den utrustning och materiel, som erfordras för uppsättande
av lv-batterier med Nike, Ajax och markroboten Honest John
för att underlätta de europeiska staternas uppsättande av egna
robotförband.
Det amerikanska programmet omfattar alla nu kända typer
av robotar. Vissa av dessa kommer i enlighet med uppgjorda
planer successivt att ersätta bemannade flygplan. Oberoende
härav utvecklas och förbättras nuvarande flygplanstyper. Så.
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har t. ex. B-52 tagits i tjänst och dess efterträdare c:xisterar
redan. Luftförsvarsroboten Bomare och luftvärnsroboten Talos
avses ersätta flygplanen F-102, F-104:, F-105 och F-107, vilka
nu är utrustade med jaktroboten Falcon, som i sin tur skall
ersättas av Sparrow III.
För de närmaste åren avser följaktligen am.crikanarna att
vid krig insätta bombflygplan av typ B-52 och dess efterföljare
den överljudssnabba bombaren B-58 parallellt med fjärrobota r
för operativa och strategisbl uppdrag. E n ytterligare ·(:yp av
anfallsvapen lämpade för motsvarande uppdrag är bombflygplan medförande styrbara glidbomber typ Rase al. A v den ekonomiska planläggningen att döma, kommer dock "~fter denna
övergångsperiod enbart robotar att insättas för dessa operationer. Vidareutvecklingen av överljudssnabba flygplan fö1~ specialuppdrag, spaning m. m. kommer dock att fortgå, men antalet
flygplan i varje serie blir mycket begränsat. Någon minskning
av antalet flygplan avsedda för taktisk samverkan med armeoch marinstridskrafter har däremot ännu ej kunnat spåras.
Man får en ganska klar bild av den snabba omställning som
skett, genom att studera siffrorna för de statliga amerikanska
robotanslagen.
År:

milj. dollar:

1955
718

1956
1168

1957

2102

1958
2541

Med undantag för Sovjet torde inget land utom Förenta staterna vara kapabelt att driva fram alla dessa robotprojekt jämsides med utvecklingen av stridsflygplan.

Storbritannien.
.. . "Med hänsyn till Vulcan- och Victorbombplanens höga
prestanda och den troliga utvecklingen av ballistiska raketer
och robotar, har regeringen beslutat att icke fortsätta utvecklingen av bemannade överljudsplan ... Arbetet skall fortsätta
med att utveckla försvarssystemet med lvrobotar . . . Rege~"ingen har kommit till den slutsatsen, att flygvapnet troligen
Icke kommer att behöva mer avancerade överljudsplan än P. 1
och arbetet på dylika projekt kommer därför att stoppas .. ."
Ur Storbritanniens "Vita bok" publicerad i april 1957.

Genom sitt geografiska läge, sina tätt liggande städer och sin
höga befolkningstäthet är Storbritannien mycket sårbart. De
ekonomiska resurserna är dessutom starkt begränsade jämfört med USA :s. Mycket omfattande taktiska och strategiska
studier har gjorts för planläggningen av försvarets framtida
utseende. De resultat man därvid erhållit har lett tilL att högsta
ledningen anser det omöjligt eller snarare c~konomiskt ogenomförbart att investera medel för forskning och vidareutveckling
av flygplan med överljudsfart samtidigt med utvecklingen av
robotsystem.
Air Marchal Saundby, påpekar i en artih:el "Erfarenheter från
Suez- l~riget" i "Aeroplane", "att strategisk bombning och luftförsvar utföres i framtiden av robotar. De flygplanstyper, som
erfordras, speciellt för begränsade krig, är icke överljudssnabba
bomb- och jaktplan- som inte kan ta upp kampen med robotarna-- utan mera moderat utformade flygplan".
Även med förvarning från elen västra delen av Europa kan
inte det konventionella luftförsvaret förhindra fientliga flygplan att tränga in och fälla sin bot. Att under sådana omständigheter upplysa allmLinheten om, att hela landet skall och kan
skyddas av jakt och konventionellt luftförsvar anses opsykologiskt i England. Luftförsvaret ckall istället uppbyggas med
luftvärnsrobotar som huvudvapen och .iaktflyg som komplement och dessa vapen skall lwncentrcrao för skyddet av utskjutningsbas:;rna och plattformerna för vedergällningsvapnen.
Hotet från dessa, skall v2.r den avgörande faktorn, då fienden
överväger anfall eller icke. Bästo., försvaret av öarna nås genom
att tillintetgöra fienden i hane b::tcer och s[t långt som möjligt
från öarna. Anstr~ingningar11 a l:oncentrcras därför på att få
fram offensiva och defensiva robotvapen med lång räckvidd.
Genom att utrusta jakten med jaktrobota~·- typ B..,irestreakoch bombplanen med "stand -off-bombs" - fjärrstyrda bomber med atomstridsladdningar - rälmar m an med, att flygplanens stridsvärde skctll kunna vidrrwJdhållao, till dess att fjärrrobotarna av ICBM-typ framtagits. Kärnan i luftförsvaret skall
utgöras av lvrobota1· typ Bloodhound och 'I'hunderbird.
Storbritannicns radikala steg har väckt livlig diskussion, och
kritikerna påpeka, att mellanstadiet - då robotar och bemannade flygplan finns sid2. vid slda och löszc samma uppgifter -blivit överhoppat. D2n brittiska regeringen anses dessutom i
allt för hög ::;rad ha utnyttjat öarnas privilegierade läge i luftförsvarshänseende incm Västeuropas försvarssystem. Samtidigt
har landet erhållit tekniska upplysningar och lån av utrustning
och rob otmderiel fd.n Amerika för zctt tiiclta luckan, som upp-
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står vid övergången från tidigare konventionellt försvar till ett
Juftförsvar med robotar. Genom detta förfarande anser man, att
.Storbritannien blivit allt för beroende av USA och därför kan
bli tvingat att rätta sin utrikespolitik efter USA :s. Detta beroende anser andra åter att det upphäves av, att Storbritannien
själv har och kan framställa atomvapen.

Frankrike.
. . . "Även om de konventionella försvarsmedlen endast kan
ge oss en relativ och ibland illusorisk säkerhet, så finns möjligheterna till hämnd och repressalier inom räckhåll . . . J ag har
givit följande instruktioner . . . robotvapen utväljas för att
efterfölja bemannade flygplan. Det anses dock icke rimligt, att
jakt- och attackflygplan helt och hållet försummas ... "

Franske försvarsministern BourgesMaunoury vid en presskonferens i maj
1957.
Frankrike utgick ur VK 2 utarmat och sönderslaget. Den del
av industrin, som icke arbetat för tysk räkning, hade haft
mycket stora svårigheter att kämpa med. All vetenskaplig och
teknisk forskning hade under ockupationen fått bedrivas i lönndom. Frankrikes utgångsläge var därför jämfört med Amerikas
och Englands mycket dåligt. Inom aerodynamik, teleteknik
m. m. måste fransmännen starta med grundforskning. Detta är
en av huvudorsakerna till att Frankrike i dag har det mest vittomfattande programmet av försöks- och övningsrobotar efter
Amerika. De franska stridsrobotarna äro däremot inte lika nära
sitt operativa bruk som USA :s och Storbritanniens.
Frankrikes läge på den europeiska kontinenten tvingar det
att hålla omfattande markstyr kor. Ä ven om Västtysklands
krigsmakt alltmer ökar i styrka och slagkraft, kvarstår ändå
behovet av konventionella stridskrafter, framför allt för skyddet av kolonierna. För att ernå större trygghet mot "ballistisk
utpressning" har även Frankr ike tvingats att framställa vedergällningsvapen. Alla dessa krav har medfört, att det franska
försvaret koncentrerats på utvecklingen av offensiva styrkor
utan att reducera luftförsvaret. Frankrike försöker därför finna
en lämplig balans i sitt luftförsvar mellan bemannade flygplan
och robotvapen. Till dess att stridsrobotarna blivit färdiga för
operativt bruk, vidareutvecklas de bemannade flygplanstyperna .
Denna utveckling sker dock med hänsyn till kommande robot-
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vapensystem genom att forskning och försöksverksamhe t koncentreras på att ta fram små, lättmanövrerade och på låg höjd
operativa j aktplan liksom flygplan med vertikalstart.
Nuvarande lätta attackplan, som enligt uppgift skall utrustas
med jaktrobotar Nord 5103 och senare med Matra 511, komma
sålunda att få efterföljare, som uteslutande beväpnas med r obotar.
För luftförsvaret är en lvrobot, som skall få lång räckvidd,
under framtagande och inom en mera avlägsen framtid räknar
man med att få fjärrobotar med en räckvidd på 300-400 mil.
Utöver namnen på fjärrobotprojekten , Sud-Est 4400 och 4500
Jericho har mycket litet tillkännagivits om dem.
För att finansiera den fortsatta forskningen och framtagandet
av stridsrobotar har Frankrike i likhet med Schweiz erbjudit
hugade spekulanter att inköpa övningsrobotar för utprovning
m. m.

Sammanf'attning.
Om man nu jämför utvecklingstenden serna hos de tre länderna, finner man en gemensam faktor: tilltron till robotarna
och deras övertagande av en stor del av flygvapnets uppgifter .
Ingen nation har ifrågasatt behovet av robotvapen till sjöss
eller att någon annan försvarsgren skulle vara mera lämpad att
övertaga de rörliga sjöstridskrafterna s uppgifter. Däremot utprovar för närvarande den amerikanska marinen möjligheterna
att medföra fjärrobotar på hangarfartyg som ersättning fö r
attack- och bombflygplan. Genom USA:s internationella förpliktelser måste detta land fortfarande hålla ett konventionellt
flygvapen parallellt med fjärrobotvapen. Frankrike med stora
territoriella intressen måste hålla ett försvar vars kärna ä r
armen. De ekonomiska resurserna räcker därför icke till för att
i snabb takt realisera alla robotprojekt. Flygvapnet måste där för bibehållas och i en långsammare takt ersättas med robotar .
Samtidigt uppbygges ett nytt luftförsvar.
Den radikalaste lösningen av sin krigsmakts framtida utseende har Storbritannien presenterat. I klar insikt om vart ut ~ecklingen leder hän, har landet satt in sina resurser på utvecklingen av robotvapnen och nedskärning av flygvapnet.

Sovjetmarinen -

en nyskapad

storma ktsflotta
Av löjtnant C.·A. von BRAUN.

En blygsnm inscäs under- nndTn väTldskriget.

Vid det tredje rikets sammanbrott, då Pattons och Montgamerys pansararmeer mötte den framvällande ryska massarmen, hade västmakternas sjömakter redan spelat färdigt sin
akt i det stora dramat. Slaget om Atlanten var avgjort, de jättelika invasionsarmeerna hade kunnat landsättas och bryta in i
"Festung Europa" och deras framryckning hade möjliggjorts
genom en oerhörd insats av transporttonnage. I västmakternas
seger hade både i Europa och i ännu högre grad i Asien deras
sjömakter gjort en avgörande insats.
Hur var det då med den sovjetiska flottans del i segern?
Redan på grund av det geografiska läget var den röda :i'lottan
hänvisad till att spela en långt mindre betydande roll. Den utnyttj ade emellertid långt ifrån alla de tillfällen den hade att
ingripa i kriget och visade över huvud taget en förvånansvärd
inaktivitet. Krigsinsatserna var långt blygsa mmare än vad :flottans storlek berä ttigade den till. östersjöflottans fartyg var
instängda i Finska Vikens innersta del, Ishavsflottan gjorde
blygsamma insatser för att skydda de för Sovjet livsviktiga
Ishavskonvojerna, och i Svarta Havet hade ryssarna svårt att
bekämpa de tyska flottstridskrafter, som transporterades dit
per landsväg, järnväg och flodsystem.
Den sovjetiska flottan utgick sålunda u r andra världskriget
visserligen med en hel del intakta fartyg men väl knappast med
den höga stridsmoral, som medvetandet om en seger r ik strid
skänker.
En sto'rm alctsflotta skapns.

Mycket snabbt efter det andra världskriget, medan västmakterna demobiliserade sina krigsförband och inskränkte sina
försvarsorganisati oner, började den ryska upprustning, som
snart skulle komma Sovjetunionen att framstå som en oerhörd
l~.ilitär maktfa~tor och som bland annat framtvang den västliga
varidens samgaende i Atlantpakten.
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Det är natu7.ligt, at~ den.del ~v den sovjetiska upprustningen,
s;:>m s~ulle markas Sist, lag pa det marina området. Det t ar
~ang b~ att skapa en modern örlogsflotta, i synnerhet om de
mdustnella resurser~~a icke tidigare inriktats på de rätt speciella p~obl~m, som hanger samman med konstruktion och "Wlverknmg 1 stor skala av örlogsfartyg .
.P.en sovj~~iska ~arina upprustningen gav därför till att
borJa med ratt sma resultat. Den negligerades också av väst~~kterna, som. ansåg sig ha betryggande överlägsenhet t ill
SJOSS och som sa gott som helt inriktade sig på att möta det hot
s~m de nära Europas hjärta stående ryska massarmeerna ut~
gJorde.
l!nder tiden utbyggdes emellertid de ryska varven. Personal
utbildades och man använde då, liksom nu, sin fiskeflotta för
att ge rekryterna sjövana.
l början på 50-talet började varven att i allt snabbare takt
leverera örlogsfartyg. Det, som först märktes och som också
gav krafti,~-~ ek? i världspre~sen, var utbyggnaden av ubåtsflottan. ~en J~ms1des :~ne~ ubats:ustningarna skedde en kraftig
utbyggnad..ave~ av ovnga marma komponenter. Denna väldiga
kraftanstrangnmg , som endast kan jämföras med USA :s flottbygl?·na~er under andra världskriget, har på få år fört upp
SovJet bll andra platsen bland världens sjömakter medan det
g~_ml~ Albion förvisats till en alltmer blygsam tredjeplacering.
Harbli kommer att medan den sovjetiska marinen fortfarande
sta~d .i ökning, be~tår av övervägande moderna f~rtyg, utgörs
maJonteten av vastmaktsflottorn a av fartyg byE"gda under
andra världskriget.
o
.. Ett mem~n~o för ~~s är, att en ansenlig del av Sovjetmarinen
ar baserad 1 OstersJon och av allt att döma även är avsedd att
verka där i krig.

Ett intimt samverkande marinflyg.
I motsats till de ar:dra stora sjömakterna saknar Sovjet
hani?arfarty~· · J:?etta maste .v~~a ett allvarligt handicap för en
mann, som at~:unstone delvis ar uppbyggd för att utnyttjas på
oceanerna. I varidspressen har skymtat uppgifter om att Sovjet
s~ulle ha hang~rfa~tyg und~r ?yggnad vid Svarta Havet. Uppgifter~a ~an g1vetv1s vara nktlga, men bör nog betraktas med
?k~ps1s. Annu finns i varje fall inga operationsdugliga sovJetiska ~angarfartyg. Orsaken härtill kan helt enkelt vara att
de tekmska resurserna inte räckt till. Troligare är kansk~ att
ry~sarna anser att den nuva:r:ande epoken i sjökriget, som
praglas av hangarfartygen och msats av deras attackflyg, lider

Det moderna, tvåmotoriga reaplanet Jak 25 ingår i marin i lyget .
Planet finns i attack- oc!h nattversioner.

mot sitt slut, att man tar risken att hoppa över detta utvecklingsstadium och att man satsar direkt på robotåldern där
attackflygets uppgifter i sjökriget övertagits av sjö- och kustrobotar.
De sovjetiska örlogsfartygen på oceanerna måste alltså i stort
sett operera helt utan flygstöd. Närmare kusten och i småhaven
Östersjön och Svarta Havet måste man emellertid räkna med en
mycket kraftig sovjetisk flygaktivitet. Marinflyget är, ehuru
helt landbaserat, en integrerande del av marinen och helt inriktat på att lösa de speciella uppgifter, som flygstridskrafter
har i sjökriget. Det är en stor organisation. Enbart i östersjöflottan finns ett marinflyg av ungefär samma storleksordning
som hela svenska flygvapnet. Flygmaterielen är numera fullt
11lodern och i nivå med den bästa hos västmakterna.
l marinflyget ingår jakt-, attack-, spanings-, torped- och minsamt transportförband. Av speciellt intresse för oss är den vikt
:som flygminfällningen tillmäts i den sovjetiska östersjöma-
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rinen . Detta är också helt naturligt, enär operationsområdet ·i;ilJ
mycket stor del är lämpligt för en sådan vapeninsats. .
.
Ubä.tsjakt från flyg har icke fått samma betydelse 1 SovJet flottan som hos västmakterna, där man kompletterat de ubåt sjagande fartygen med specialkonstruerade u~åt~jaktJ?lan. F örc :a ett och ett halvt år sedan visades emellertrd 1 SovJet prototypen till ett propellerturbindrivet, enmotorigt flygplan, som
uppgavs vara avsett för ubåtsbekämpning. Det är troligt at t
denna flygplantyp nu börjat tillföras förbanden.
Ryssarna har uppnått en mycket intim och konsekvent. genomförd samverkan mellan marinflyg och fartygsförband. Det
är tydligt, att de anser, att bäste& effekten i sjökriget ,u ppnas
genom sam- och växelver·kan av flyg- och fartygsburna vape n.
Någon som helst tendens att låta flygplan överta en del av :far tygens stridsuppgifter kan ej spåras.

Fo1·tfnrande konventionella övervattensfnrtyg.
Enligt brittiska amiralitetets beräkningar bestod Sovjetflot t ans övervattensstridskrafter 1957 av ungefär 30 kryssare, 150
jagare, 500 motortorpedbåtar, 300 eskortfartyg och 1000 minsvepare. En ur sovjetisk synpunkt betryggande del av dessa
fartyg är baserad i Östersjön.
Sv erdlo t' -kryssarnc~, sjösatta under 50-talets första hälft, ha r
t illdragit sig stort intresse :från fackmän. värl?en ~unt. Des~~
stora och linjerena fartyg, som ryssarna fnkostrgt vrsat upp VIU
örlogsbesök i utlandet, utgör den största serie större örlogsfartyg, som byggts i något land efter andra världskriget. De är väl
utrustade i teletekniskt hänseende, vilket i dagens och morgondagens krig är av väsentlig betydelse. Atskilliga andra av deras
stridsegenskaper måste emellertid hänföras till andra världskrigets utvecklingsnivå, vilket är ägnat att förvåna. Sverdloykryssarna nybyggs av allt att döma ej mer. Det är emellertid
ingalunda omöjligt att denna kryssartyp relativt snart kan
komma att uppenbara sig i nya eller ombyggda versioner såsom robotbärande enheter.
JaO'arna tillmäts stor betydelse och har byggts i stora serier.
Und~r 1950-talets första hälft sjösattes sålunda enbart för
östersjö- och Norra Ishavsflottornas del c :a 40 jagare av
Skoryj-typ. Skoryj-jagarna är, ehuru något större, närmast
jämförbara med vår ölands-typ.
En mindre experimentserie av en stor jagartyp på 3.100 ton
benämnd typ Tallin. sjösattes 1953-54. Dessa jagare, som h a r
ett rätt egendomligt utseende med en hög, pelarformig brygg-

Jagare av Kotlin-typ.

konstruktion, var tydligen inte helt lyckade. Man har därför
inte fortsatt utvecklingen av typen utan gått in för en annan
stor jagartyp, Kotlin-klassen.
Dessa för sjömansögat vackra 3.000-tonsjagare ger ett intryck av snabbhet och styrka. Deras radarutrustning :förefaller
förnämlifT och det är troligt att huvudartilleriet, ehuru klent till
kalibern~ fyra 10-cm pjäser - har en hög eldhastighet. Om
man jämför Kotlin-jagarna med våra närmast motsvarande
fartyg, Halland-typen, framgår, att de sovjetiska jagarna är
något snabbare, medan Halland-typen, ehuru mindre till tonnaget, torde ha större eldkraft.
Ryssarna har inga fregatter i den mening vi inlägger i detta
ord. De moderna fartyg, som utnyttjas för eskorttjänst, är
främst eskortjagarna av t yp R1:ga, som kan betecknas som :förminskade jagare. Fartygen kan sägas vara en modern motsvarighet till de kustjagare av Munin-typ, som vi skaffade oss i
?örjan på 40-talet och som nu byggts om till fregatter. RigaJagarna, som är på c :a 900 ton, förefaller att vara konstruerade
speciellt för östersjöförhållanden oeh ett par av dem har också
överförts till östtyska flottan.
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Eskortjagare av Riga-typ.

Till Norra Ishavet har avdelats eskortjagare av en något
större typ, kallad Ko le&, med ett deplacement på c :a 1100 ton .
För sjöfartsskydd och bevakningsuppdra g används också de
små 300-tons-fartygen av typ Artillerist B, som i marinkalendrarna något oegentligt klassificerats som ubåtsjagare. Det ä r
för övrigt genomgående för alla här nämnda typer av eskort fartyg att ubåtsjaktvapnen, att döma av tillgängliga foton, icke
står på t illnärmelsevis samma höga nivå som hos västmakterna .
Motortorped- och motorkanonbåtar, slutligen, ingår i mycket
stort antal i östersjöflottan.
Sovjet har nyligen dokumenterat sin ledning på robotvapenområdet. Den ryska östersjökusten lär, enligt mångstämmig ut ländsk vittnesbörd, vara väl försedd med långskjutande robot batterier. Det är då värt att lägga märke till att dessa batterier
tydligen icke minskat behovet av övervattensfartyg i Östersjön .
Vär ldens slörsta ubätsflolta.
Sovjet har idag över 500 ubåtar och förfogar därmed över
den största ubåtsflotta, som någonsin skapats i fredstid. När

En av m.a rinflygets helikoptrar, typ Mi 4, överför personal till e n modern ,
medelstor ubåt typ W.

man betänker, att tyskarna, vars ubåtsflotta ju var ytterligt
nära att betvinga Storbritannien, började andra världskriget
med c :a 60 ubåtar, förstår man vilken maktfaktor den sovjetiska ubåtsflottan är.
Omedelbart efter kriget påbörjades den ryska ubåtsflottans
upprustning. En del tyska ubåtar av senaste konstruktion togs
so~ krigsbyte. Sektioner till andra, ännu ej färdigställda, påtraffades på de tyska varven och fördes till ryska varv där
d_~ sammanfogades. Tyska ubåtstekniker och specialarbetare
sandes i stort antal till Sovjet för slavarbete. Ett flertal varv
~~s_tälldes för den nya specialproduktione n och efter några år
torJade den ryska ubåtsflottan snabbt att kraftigt växa. Äldre
Yper behölls som skolubåtar.
Produktionen är numera inriktad på två huvudslag av ubåtar,
~~eanubåtar på ett par t':lsen_ton och medelstora ubåtar på c :a
t O ton. De medelstora, till VIlka typen W hör, är av största inresse för oss, då dessa ubåtar, jämte en del äldre, små typer,
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blir de som kan tänkas komma att operera i våra farvatten .
I händelse av k?'ig kan Sovjet mecl sina i Östers jön baserade c :a
100 ubåtar rikta. ett kraftigt ubåtstryck mot vår import- och
kustsjöfart.
Man måste räkna med att de nya sovjetiska ubåtarna har hög
ulägesfart och även i övrigt förnämliga stridsegenskaper. I utländsk press har skymtat uppgifter att ryska ubåtar observerats bogsera nedsänkbara robotutskjutningsstationer . Det ä r
givetvis svårt att bedöma tillförlitligheten av sådana uppgifter ,
men det är ju troligt att ryssarna lika väl som amerikanarna
arbetar med att få fram robotar, som kan skjutas mot land
från ubåtar.
Man kan anta, att den sovjetiska ubåtsflottan, liksom övriga
länders ubåtar, kommer att få avsevärt vidgade uppgifter i den
robotkrigets ålder, som nu kan skönjas.
Sammanfattningsvis kan sägas, att den sovjetiska ubåtsflot tan idag utgör ett effektivt och farligt vnpen mot varje natio n,
som för sin försörjning och för sin hjälp med k1·igsmateriel M

beroende av sjöfö?·binclelser. För att denna med stora ansträngningar uppbyggda ubåtsflotta skall kunna utnyttjas verldigt
effektivt mot exempelvis Storbritannien erfordras emellertid en
basframflyttning.
Raidj'örelag - en rysk specialitet.
Det är åtskilliga orter längs vår långa östra kust, som under
våra många krig en eller flera gånger härjats av ryssar. Ofta
var det då de ryska galärflottorna, som gjorde raidföretag längs
vår kust efter att ha smugit sig fram längs finska kusten och
gått över Ålands Hav.
De sovjetiska amfibiestridskrafter, som nu är under kraftig
utbyggnad kan sägas vara arvtagare till dessa forna skärgårdsflottor. Det är en rikhaltig flora av fartyg, som ingår i dessa
förband, men då dessa typer nyligen l1ar ingående presenterats
i en initierad artikel i Vår Marin 1958, finns knappast anledning
att här närmare behandla dem.
Den speciella ryska amfibitetaktik, som utvecklats sedan lång
tid t illbaka och finputsats de sista åren med infiltration i skärgårdsom råden och med öv e1·skeppningstruppen på mc'Lnga smet
och snabba farty,g är ett svårbemästrat hot. Flyg och ubc'UcLr
har små möjlighetr;r att ingri1Ja effektivt mot elylika fä?"etag.
Sovjet - S}ömakten.
Ryssland som landmakt med masshärar är ett begrepp, som
alla känner från historien och som fortfarande är aktuellt. Men
Ryssland som sjömakt, som konkurrerar om herraväldet över
världshaven, är något nytt, vars innebörd ännu ej fattats över·
allt.
P å västmaktshåll underskattade man till att börja med den
ryska förmågan att bygga upp en stormaktsflotta. Man har
därför nu stora svårigheter att reparera detta misstag. För oss,
som har stora delar av den ryska flottan baserade i vår närhet,
borde tiden nu vara inne för eftertanke.
~ovjetflot~an äT fäTvisso icke uppbyggd enligt det korta
kngets teon

Ubåt av 'iV-ty p.
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statsisbrytaren Oden, vår starkaste isbryta re
Av Dipl. ing. P. G. BöL I N.

Vid årsskiftet 1955/ 56 lamslogs sjöfarten längs våra kuster
av en tidig och kall vinter och när samtidigt en del av de f å,
delvis rätt ålderstigna h avsisbrytare, som vi då ägde, på grund
av haverier eller översynsarbeten mer eller mindre var ur funktion höjdes månget bittert och hårt ord om vår isbrytarberedskap. Inför den kommande vintersäsongen bör sjöfartsnäringen
vara i ett något tryggare läge sedan statsisbrytaren Oden e~ter
relativt kort byggnadstid vid Sandvikens skeppsdocka, Helsmgfors den 19 november 1957 överlämnades till beställaren, Kungl.
Marinförvaltningen. Byggnadsvarvet, som hör till Wärtsilä-koncernen A/ B, har under senare år specialiserat sin nybyggnadsverksamhet på isbrytare och har tidigare byggt fyra fartyg .av
Odens klass, först "Voima" för finska staten och sedan tre liknande fartyg för Sovjet.
Varför är Oden vår starkaste isbrytare och hur tjock is kan
hon bryta? Detta är en ofta åt erkommande fråga, som inte ä r
så lätt att besvara, åtminstone det sistnämnda.
Isen, som bildas i Östersjön är ing?-lunda ett homogent ämne
med givna hållfasthetsegenskaper, och det är därför svårt att
ange en viss istjocklek, som isbrytaren kontinuerligt kan betvinga som mått på effektiviteten. I Östersjön påträffar man
dels fast kärnis med eller utan snötäcke, dels olika sorters
packis, som uppstår då isfält bryts sönde: genom vind, strö~
och sjöhävning och slås sönder. Denna 1s kan tornas upp 1
trånga farvatten mot kobbar och skär samt fryses samman t ill
meterhöga isvallar.
Kärnisens hållfasthet är beroende av olika faktorer. Isens
ålder, salthalt och årstid samt rådande temperaturförhållanden
påverkar dess hållfasthet i hög grad. Ett snötäcke på isen förstorar motståndet för fartygen avsevärt och stillastående :i sfält
äro oftast lättare att forcera än havsis, som befinner sig i
rörelse. Uppgifterna över fasta kärnisens tjocklek varierar a vsevärt. Under svåra isvintrar torde dess tjocklek i regel icke
överskrida 0,7-1 m , men även högre siffror nämnes ibland.
Packis kan emellertid uppnå mycket större dimensioner, men
äger däremot inte samma h ållfasthet. Packis som överstiger en
isbrytares djupgående torde dock vara rätt sällsynt.

Av de rapporter, som finnes från Odens syst erfartyg att
dörna, torde fartyget kunna taga sig fram i all is, som förekommer i Östersjön. Om däremot de assisterade handelsfartygen
alltid kunna följa med är inte lika säkert. Det finnes fortfarande
alltför många handelsfartyg, som utan tillräcklig isförstärkning
vågar sig upp till norrlandshamnarna under vintersäsongen.
Med sitt större deplacement och sin något större totala maskinstyrka förefaller det givet, att Oden överträffar Sveriges
hittills största havsisbrytare "Ymer" i effektivitet. Även övriga
huvuddimensioner äro, såsom framgår av nedanstående tabell,
större hos Oden. Detta åskådliggör emellertid inte alls den
väsentliga överlägsenheten, som det nybyggda fartyget sannolikt kommer att få. En kort återblick på isbrytarnas utveckling
klargör kanske bättre denna skillnad.
Det första fartyg som i Europa byggdes enbart för isbrytningsändamål var den år 1871 i Hamburg byggda "Eisbrecher
I", som hade ett skedformat, fylligt förskepp, som skulle skjutas
upp på iskanten och genom sin tyngd krossa den. Fartyget var
normgivande för en .hel rad efterföljande nybyggen, varav ett,
finska "Murtaja" fortfarande ibland användes. Dessa hade dock
svårigheter att bryta lös, med snösörja täckt is, som lätt packades ihop kring det fylliga förskeppet. Efter ett förslag a v den
finländske ingenjören Runeberg försågs svenska kanonbåten
"Svensksund" 1891 med ett skarpare förskepp och mera lutande
förstäv . De goda resultat, som detta fartyg uppnådde vid isbrytning, påverkade därefter isbrytarkonstruktionen väsentligt.
Näst a impuls kom från U. S. A., där man på färjan "St. Ignace"
anordnade en propeller i fören. Första fartyget av denna typ
i Europa blev finska isbrytaren "Sa mpo" år 1898. Förpropellern
underlättade gång i packis genom att spola bort de av stäven
sönderbrutna ispartiklarna. Med svenska isbrytaren "Ymer"
infördes dieselelektriska driften på isbrytarna och därmed vann
man bl. a . förbättrad manöverförmåga. Sista steget i utvecklingen är införandet av två förpro pellrar med finska isbrytaren
"V oima" , typfartyget för Odens klass . Med dessa två förpropellrar erhålles en effektivare och mera symmetrisk spolning
av fartygssidorna, varigenom en minskning av friktionen mellan
fartygsskrovet och isen uppnås och därmed möjliggöres en kontinuerlig isbrytning utan ansatser även under svåra isförhållanden. Vidare har man med fyra propellrar en alldeles enastående
manöverförmåga, som intrycksfullt demonstrerades vid Odens
första tilläggning i Sverige och som i hög grad behövs vid
assistans av fartyg i is.
Dieselelektr iska driften medför, att dessa manövrar kan ut-
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föras direkt utan mellanhänd er från bryggan, men hos Odens
ldass finns dessutom den fördelen, att man genom en enkel omlwppling snabbt kan använda huvudparte n av fartygets totala
maskineffe kt, där den behövs som mest, antingen på de förliga
eller de aktra propellrarn a.

A rrang cmang och huvuddata.
Y m er
Oden
77.70 m
Längd överallt . .. . . . . .. . 83.35 m
18.60 m
största mallade bredd ... . 19.40 m
6.40 m
7.00 m
Största medeldjupg ående
m3
4330
t
"
m
5260
deplacemen
e
Motsvarand
Axeleffekt total ... . . . .. . 10500 AHK 9900 AHK

Oden har två genomgåen de däck samt en lång back, vilken
ger fartyget ett mera tilltalande yttre än de fluschdäcka de, tidigare isbryt arna. Nio tvärskepps skott avdelar hålskeppet i 10
vattentäta avdelninga r. Under trossdäcke t bildas genom två
långskepps gående sidoskott en rad bränsletan kar i fartygssida n
och dubbelbottn en sträcker sig över alla fyra maskinrum , två
dieselgener atorrum och två propellerm otorrum.
Bränsle- och vattenförrå det i sido- och dubbelbotte ntankarna
ger faryget en aktionsradi e, som väl fyller de krav, som st älles
av isbrytnings uppgifterna längs Sveriges kuster.
På trossdäcke t midskepps vid vardera bordvartssi dorna :finnes två krängnings tankar och en kraftig propellerpu mp kan ge
fartyget en slagsida av ca 6° genom att pumpa 160 ton vatten
på 90 sek. från den ena tanken till den andra.
Två bryggor, en förlig med två vingar och en akterlig midr;kepps ger fartygsbefä let möjlighet att manövrera fartyget
även vid bogsering av andra fartyg från lämpligaste platsen.

Fartyg ss krovet.
skrovforme n har utarbetats med omsorg så, att största effek tivitet vid isbrytning erhålles. Stäven har en lutning mot vat tenlinjen av 22°, således mindre än Ymer, som har 25° och väsentligt mindre än fartyg av den gamla europeiska typen. (Eisbrecher I hade ca 40° .)
Bordläggni ngens sidor bildar midskepps en vinkel med lodlinjen av 20° för att förhindra, att skruvisen skall kunna få ett
fast grepp om skrovet, som är helsvetsat och av betryggande
styrka för att motstå istrycket. Bordläggni ngsplåtarna äro i

regel 25 mm tjocka, men öka i isbältet och vid st ävarna till 30
mm.
Spantavst åndet är midskepps 800 mm och i för- och a kterskeppet 700 mm. I isbältet har mellanspan t av samma dimension som huvudspan ten insatts och stagas av fyra starka sidovägare.
Propellrarn a äro utförda av stålgjutgod s med nickeltillsa ts.
Förpropellr arna har en diameter av 3,5 m och väger vardera
8,5 ton, medan akterprope llrarna äro 4,2 m i diameter och väger
10 ton.

Maslcinanläg gningcn.
I vardera av fartygets två midskepps belägna dieselgener atorenkelverka nde tvåtakts-N ohabdieselmotor er var sin Asea generator. Vid ett varvtal av 325
r( m utvecklar varje diesel, 1700 och vid 375 r / m 2000 effektiva
hastkrafter . I vardera av dessa rum äro dessutom två hjälpdiesel lll?torer u ppställda, som försörjer fartyget i övrigt med elektnsk kraft.
För och akter om dessa maskinrum finnes ett propellerm otor~um med två Asea-elekt romotorer om 3550 axelhästkr after varera, som driver var sin propellerax el. Varje propellerm otor
r~m dr iver 3 niocylindrig a,
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väo·er 67 ton. Propellermaskiner iet är uppdelat i en styrbords
och en babords del, vardera bestående av tre dieselgeneratorer,
en omlwprlare
två propellermotorer och en n:anövertavla.
i manövertavlan kan man lata en resp. tva dieselgeneralarer
arbeta på vilken som helst av grup~ens propelle~motor:r och
därmed fördela effekten med en tredJedel resp. tva tredJedelar
på akter eller förpropellrarna. Manövertavlorna äro uppställda
tillsammans med hjälpkrafttavlor i ett midskepps på trossdäcket beläget manöverrrum.
Manövreringen av maskineriet kan ske från styrhytten, vardera bryggvingen eller från aktra manöverplatsen.
På huvuddäcket finns ett pannrum, som försörjer fartyget
med ånga för uppvärmning och diverse andra ändamål.
Bland däcksmaskineriet kan nämnas en automatisk bogservinsch med en dragkraft av 30-60 ton för bogsering av nödställda fartyg, två vinschar och ett ankarspel.
Odens ordinarie besättning utgör 63 man. R~fälet har t ill
största delen förlagts i enkelhytter, medan underbefäl och l~1e
niga bor i tvåmanshytter. Samtliga kategorier har rymhga
mässar och dagrum till sitt förfogande. För att minska brandrisken har även bostadsinredninge n utförts av icke brännbart
material, men samtidigt har man försökt att ändå skapa sa
trivsam utstyrsel som möjligt, vartill de mahognybelagda haloplastskivorna, textilval och målningens kulörer bidragit.
Ett för alla kategorier gemensamt kök har utrustats med
moderna köksmaskiner och inredning av rostfritt stål och teak.
Givetvis är navigationsutrustn ingen av högsta klass, med
radar-radio-ekolod och två gyrokompassanläg gningar samt 8edvanlig radiopejl-, telefon- och högtalarutrustning för ordergivning även till de assisterade fartygen.

Ge;wn:

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vid marinens pressdetalj.

Sverige.
Uncler·sökningaT av slceppet V ASA.
Även under den gångna månaden ha ett antal kortvariga dockningar
hålt inkräktat på arb et stiden vid V ASA.
T unnelarbetet har fol'tgått, och tunneln är nu inne vid kölen.
I övrigt ha en del allmänna unders ökningar av skrovet genomförts.
Genom mätning med lod med lina av wire - de vanliga lodlinorna visade
sig för osäkra för tillräckligt noggrann mätning - har djupet till kanonportarnas i ÖVl'e lagets und erkant bestämts till 27,6 m. Detta mått har
erh åll its både vid porten med kanonen akterut i skeppet och vid en port vid
tunneln 13 m från förstäven. Detta betyder, att övre däck ligger på ungef är 25,4 och kölen mellan 35 och 35,5 m. De tidigare angivna djupen, som
för kölen angavs till ca 37 m, byggde på djupangivelser från dykarpumpen,
som t ydli gen har visat fel på ett par meter.
Vidare ha vi sökt finna V ASA :s högsta punkt. Det är hittills en klinkrågad stötta om BB i akterkastellet som går upp till 21,6 alltså i det närmaste 4 m över övre däck. Frånsett enstaka stöttor verkar det som om BB
de kvarstående, kravellbyggda delarna av akterkastellet ligga ungefär
1,5-2 m över övre däck. Det är denna kravellbyggda del som tidigare felakti gt uppfattats som brädgång.
Vid tunneln ligga 4 st berghult med ungefär l fots mellanrum under
u ndre lagets portar. Den största bredelen mätes vid det andra av dessa
berghul t uppifrån. Det nedersta är indraget ungefär 60 cm innanför Jodlinj en , och dc båda nedersta ha sannolikt legat under vattenlinjen.
Vi d kanonporten med kanon en, akterut om BB, gå fyra berghult ned,
det översta ganska nära (3 dm) under kanonporten. Något av dessa
ber ghul t, ovisst vilket, är avskuret av närmast för om liggande undre port.
Detta kan tyda på att berghulten äro dragna med så starkt språng akteröver , att hela berghultsknippet går upp genom undre p01'traden. Om tillf älle erbj udes, är avsikten att närmare unelersöka detta. Nu gå dock arbet ena i tunneln före allt annat.
Av intresse kan ock vara att nämna, att man i närheten av tunneln
f unnit, att det sitter en järnbult mitt i varje bordläggningsplanka och troligen - i varje spant. Bultarna sitta med ungefär 30 cm mellanrum i
Vertikala rader - avståndet mellan raderna är omkring en halv meter
eller n ågot mera. 'Emellertid är det troligt - ehuru det är mycket svårt
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att säkert se - att det dessutom sitt er två t ränaglar i var plank a.
Plankorna förefalla nämligen att vara för breda att bara fixera med en
järnbult. Tekniken att försäkra sådana planko1·, vars tränaglar genom
placering i närheten av vattenlinjen äro mera utsatta för röta än andr a ,
lär dessutom vara känd sedan gammalt.

-u läge 634 ton) och h a r bl. a. 4 st. 63 cm. torpedtuber. Fartyget kommer
a tt användas som ubåtsjaktubåt.
Systerfartygen Amazone och Ariane är f. n. under konstruktion vid
Cherbourg.

Amerikas Förenta Stater.

Japan.

Amerikanska kryssarna Helena, Toledo, Los Angeles och Macon h a1·
utrustats med startbanor för Tiegulus-robotar.

Marine News nov. 1957.

Jc~gare

Eskortjagaren Shikinam i på 1700 ton sjösattes den 25/9 1957.

The Navy dec. 1957.

Marine News nov. 1957.
Jagaren Uranami beräknas träda i tjänst i januari nästa år.

Storbritann ien.

La Revue Maritime dec. 1957.

Robotfa?·tyg
Devonshh·e rapporteras ha blivit kölsträcH omkring den 20/9 1957.
Marine News nov. 1957.

Ubåtar
Narwhal, den tredje ubåten av »Porpoise»-klass, sjösattes 25/10 1957.

Turkiet.
Turkiska flottan erhåller jagarna Marne, Matchless, Meteor och Milne
från Storbritannien .
La Revue Maritime dec. 1957.

Marine News nov. 1957.

H elikoptrar
Brittiska flottan kommer att tillföras »Westland Widgeon»-helikoptrar
som ersättning för Dragonfly. Widgeon som är en utveckling av Dragonfly, har en motor på 500 hkr och kan transportera 4 passagerm·e exklusive
piloten.
La Revue Maritime nov. 1957.

Frankrike.
Eskortfartyg
Gommandant Riviere sjösattes vid Lorient elen 5/10 1957. Fartyget ä r
på 1750 ton och har tre 10,5 cm_och två 30 mm kanoner, antiubåtsmörsare
och en helikopter. Farten är omkring 25 knop.
Marine News nov. 1957.

Ub å,ta1·
Arethuse, systerfartyg till Argouante (sjösatt 29/6 1957), sjösattes i
Cherbourg den 9'/11 1957. Fartyget har ett deplacement på 580 ton ( i
1

Spanien .
Spanska jagaren Cisar grundstötte i dimma på Cap Priorino, nära
Ferrol, den 17/ 10 1957. Jagaren blev vrak, men samtliga besättn ingsmedlemmar kunde räddas.
Marine News nov. 1957.
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