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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkaplen Magnus Haglund TjänsTgör vid försvarsTabens 
underräTTelsekonTor 

Garn/a och nya tankar om strategi 

l senaste numret av Kungl Krigsveten
skapsakademins "gula tidskrift " publice
rades en årsberättelse om Sveriges fram
tida strategiska situation , som var 
mycke t läsvärd och som därför kan re
kommenderas för intresserade i äm net. I 
artik e ln var det , bland mycket annat 
tänkvärt , ett särsk il t behov anmält och 
som jag fäs te mig vid. Det anmäldes e t( 
behov av en strategisk grundsyn för 
Sverige och i denna tid av snabba säker
hetspolitiska förändringa r kan det påta
lade behovet inte nog understrykas en
ligt min mening. De förändr ingar som 
ske tt och som även i fortsä ttningen 
kommer att ske, till och med i vå rt när
område, skapar tillsammans med den 
pågående europeiska in tegrationspro
cessen otvivelakt igt ett behov av omvär
dering av vår svenska mode ll även i stra 
tegiskt avseende. Tyvärr har den st rate
giska debatten i landet, i den mån den 
över huvud taget fö rts, kopplats till just 
då aktuella försv arsfrågor eller materiel
anskaffningar och några he lhetssyner 

har man egen tligen aldrig presente rat 
mer än i slagordstermer som t ex "peri
feriförsvar " eller "sega gubbar" och lik
nande. Sådana termer inbegriper ju 
dessutom oftast bara den militära di 
mensionen i en tota l strategi, medan vi 
ju i själva verket önskar helheter. Den 
symbol för det militära försvaret, som 
skapades under beredskapstiden och 
som i någon mån kanske fortfarande an
ses vara giltig, har vä l varit "igelkottsför
svaret" och var och en, som har sett 
denna miljontals år gamla djurarts frukt
lösa försök att försvara sig mot en mo
dern fiende i form av bilar, kan lätt göra 
samma analogi vad avser vårt nutida 
svenska försvars anpassning till dagens 
verk lighet. I bästa fa ll står vi i dag i be
grepp att tankemässigt gå in i en åter
vä ndsgrä nd. I vä rsta fall har vi redan 
kommit mycket långt in i den. Det be
hövs därför nya ideer om hur vi skall 
utveckla vårt framtida försvar. T ill hjälp 
och för att försöka klara ut det svenska 
nutida eller framtida försvarsbehovet 
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skulle jag vilja använda mig av det verk
tyg som erbjuds av Sir Julian Corbett i 
det strategikompendium från år 1906 
och som även är känt som "The Green 
Pamphlet". Syftet är att försöka se en 
helhet, men av skäl som lätt torde inses 
av det följande , exemplifi erar jag främst 
med frågor ur den militära samhällssek
torn. 

Corbett skiljer inledningsvis på 
"Storstrategi " (Grand Strategy) och 
"Operationskonst" (Minor Strategy). 
storstrategin handlar om politiska mål 
och operationskonsten berör sådana mål 
som kan uppnås med utnyttjande av mi
litära styrkor. storstrategi sk ulle alltså 
närmast vara det , som vi sk ull e kunna 
karaktärisera som politisk strategi e ller 
varför inte säkerhetspolit isk handlings
linje för att markera, att det inte handlar 
om något statiskt , därför det sker stän
digt mer e ll er mindre stora förändringar 
i den strategiska miljön. 

storstrategiskt är det framför allt tre 
grundläggande förutsättningar, som är 
under förändring: 
- Det sovjetiska imperiets kollaps och 

Warszawapaktens uppl ösni ng. 

- Den pågående europeiska integratio
nen. 

- Behovet att begränsa försvarsutgif
terna. 
Hittills har vi haft ett stadigt och på

litligt storstrategiskt surrogat i form av 
vår neutralitetspolitik , men under för
ändringarnas tryck börjar dess giltighet 
alltmer att ifrågasättas och dess inne
börd vad avser försvaret bli allt svårare 
att uttolka allteftersom de utrikespoli
tiska förutsättningarna förändras. Vi har 
under en lång följd av år i neutralitets
politikens hägn ansett , att folkrätten 
skulle leda oss in på rätt handlingslinje i 
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de konflikter , som fanns i den bipolära 
världen av i går. Detta har hittills varit 
en framgångsrik handlingslinje, och stra
tegin har oftast även speglat svenska na
tionell a intressen, även om det ibland 
kanske inneburit, att vi intagit en mora
lisk ståndpunkt snarare än att försöka 
klarlägga vå ra egna nationella intressen. 
Modellen hålle r inte längre , för nu 
måste vi kunna ta ställning me ll an par
ter , som kan "ha rätt" fast på o lika sätt, 
och inte som förut , mellan stater som 
hade moraliskt eller folkrättsligt " rätt " 
el ler "fel". Vi måste alltså i stäl let klar
lägga våra säkerhetspolitiska mål och 
ambi tioner inom ett mycket bredare fält 
än vad formeln " Alliansfrihet i fred syf
tande till neutralitet i krig" kan leda oss 
till. 

När våra strategiska intressen skall 
klarläggas, måste man också iaktta vissa 
interna krav eller politiska priorite
ringar, som kan bli gränssättande. Ex
empel på sådana i grunden politiska frå
gor av betydelse för försvarsstrukturen 
och för den operativa planeringen kan 
t ex vara: 

- regeringsformen, förvaltningsmöns
ter och ledningsprinciper; 

- önskade kopplingar eller kanske öns
kad frånvaro av kopplingar mellan 
försvarets militära och civila delar; 

- infrastrukturella prioriteringar t ex i 
form av transport- och trafikpolitik; 

- grad av politisk ledning av den mili
tära budgetprocessen och priorite
ringar mellan materielprojekt m m; 

ambitioner vad avser deltagande i 
Europaprocessen och i FN-aktioner 
av olika slag; 

- andra politiska prioriterignar t ex 
vad avser miljön m m. Det är under 

a ll a omständigheter betydligt flera 
samhällsområden än det rent ekono
miska , som berörs då en försvars
strategi ska ll dras upp. 
Mera traditionella frågor, som på 

ol ika sätt bildar en grundva l för vår upp
fattning om hur våra strategiska intres
sen skal l tillvaratas kan t ex vara bedöm
ningar rörande: 

- va l mellan värnpliktssystem eller yr
kesförsvar och om värnplik ten skall 
utnyttjas att förstärka andra säker
he tpolitiska instrument än försvaret; 

- ambitionsnivå för militärt deltagan
de i den regionala stabiliteten i när
området eller på längre avstånd från 
hemlandet; 

- andra staters bedömda strategiska 
intressen i vårt närområde eller i 
vårt land under olika förutsättning
ar; 

- andra staters militära kapacitet och 
bedömda förmåga; 

- säkerhetspolitiska kopplingar av an
dra slag såsom alliansfrågor och han
delsinriktningar; 

möjligheterna att utöva en tydlig 
strategisk ledning i kommande kris
situationer (förmåga till krishante
ring). 
Det faller ut alldeles av sig själv, att 

frågor av den här karaktären måste ha 
e tt stort, och i vissa fall avgörande, in
flytande på såväl hur försvaret skall ut
formas som på hur det skall fullgöra 
sina funktioner. Det är också viktigt, att 
det förs en förtroendefull dialog mellan 
den högsta politiska ledningen och den 
militära , när strategin konkretiseras. 
Den ledningsmode ll, som vi i dag tilläm
par, kan väl välvilligt klassificeras som 
"kund-leverantörsförhållande" eller sna-

rare " rege ring-generaldirektörsförhål
lande" med ÖB i rollen som en general
direktör bland många andra och som 
för dialoger med departementen om 
uppgifter och resurstilldelningar. Att 
placera ÖB i en sådan roll kan i värsta 
fall bli direkt kontraproduktivt l en 
osäker omvärld kansk e en annan mo
dell måste studeras, och där de opera

tiva ledningsmetoderna och sjä lva ge
nomförandet får en större betydelse , så 
att en snabb och tydlig krishantering 
kan ske. Eller uttryckt på ett annat sätt: 
Det kanske har blivit otidsenligt, att 
gränssnittet mellan politisk och militär 
strategisk ledning behandlas i uppdrags
termer och inte i en anda, där sak
frågorna är de viktiga? 

En an nan grundfråga inställer sig 
också. Är det inte främst inom det stor
strategiska beslutsområdet, som behovet 
av nytänkande och modernisering är 
särskilt stort i dessa dagar av fortlö
pande förändringar. Många tycks ju, vad 
jag kan förstå, vänta på initiativ från för
svarets företrädare i de här frågorna , 
men med Corbetts grundsyn är detta 
alltså fe laktigt, och initiativen skall 
komma från den politiska ledningen. 

Sedan den storstrategiska bakgrun
den kartlagts åligger det främst den mili
tära fackkunskapen att utforma organi
sationen samt ställa upp de operativa 
mål , som krävs då insatser av olika slag 
planeras och genomförs. Operations
konsten är en militär fackfråga och den 
skall därför .inte hanteras på regerings
nivå och den sammanblandning, som 
här ofta sker i Sverige är således felak
tig. Corbett menar sedan att operations
konsten kan indelas i tre olika grenar: 

- marin , där målen uppnås med enbart 
marina stridskrafter; 
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- militär, där målen uppnås med en
bart markstridskrafter; 

- kombinerad , där målen uppnås ge-
nom gemensamma ansträngningar. 

I sammanhanget finns det anledning att 
klarlägga , att såväl den marina som den 
militära operationskonsten inte bör upp
fattas om försvarsgrensspecifika utan 
skall ses som integrerade koncept, vilket 
var naturligt för Corbett. Han varnade 
nämligen allvarligt sina samtida adepter 
för att tro, att enbart en flottstrategi 
kunde fullgöra en strategisk roll. Den är 
bara en del av operationskonsten, och 
den måste alltså ses i sitt strategiska 
sammanhang. Det fanns redan i seklets 
början systemföreträdare som hade 
svårt att lyfta sig från den taktisk-opera
tiva nvån , när man bedömde strategiska 
frågor! Corbetts uppfattning om det 
operativa sambandet mellan de olika 
grenarna av operationskonsten samman
fattar han på annat håll i en fras: " Ar
men är en projektil , som avfyras av ma
rinen. " Detta skulle kanske kunna ut
tolkas så att det är den marina operativa 
krigföringen , som skapar förutsättning
arna för markoperationerna. Inte minst 
Falklandskriget och nu senast Gulf
kriget illustrerar mycket tydligt , att Cm
betts tes fortfarande är giltig, och den 
torde gälla även för en defensivt inrik
tad storstrategi av svensk modell. 

Corbett diskuterar sedan den princi
piella skillnaden mellan en offensiv och 
en defensiv strategi, och hans definitio
ner bygger på att målen är "positiva" el
ler "negativa". Målen är positiva , då vi 

försöker få eller skaffa oss något för oss 
själva, medan de är negativa, då vi hin
drar en motståndare från att vinna eller 
tjäna någonting. Positiva mål uppnår 
man med en offensiv strategi och de ne-
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gativa med en defensiv karaktär, men 
att detta inte betyder att alla opera
tionsmål också måste var defensiva. 
Tvärtom innehåller negativa storstra
tegiska mål oftast fl e ra operationsmål av 
positiv karaktär såsom operationer mot 
en angripares förbindelser eller basom
råden, vilket också Corbett förklarar: 
"En sann defensiv betyder, att man av
vaktar ett lämpligt tillfälle att a ttackera " 
De offensiva operationer som kan före
komma inom ramen för en defensiv 
storstrategisk avsikt är enligt Corbett 
desamma som Clausewitz urskiljt nära 
hundra år tidigare: 

- Motanfall och 

- DiversionsanfalL 

Skillnaden mellan dessa olika typer av 
operationer ligger i att motanfallen har 
mål inom motståndarens operationsom
råde , medan diversionsoperationer har 
mål utanför detta. Diversionsoperatio
ner kan också ha som mål att störa an
griparens planläggning och kanske 
t o m få honom att splittra sin uppmärk
samhet och sina styrkor. Då operations
mål diskuteras i framtiden , måste vi 
inse, att utvecklingen har inneburit en 
radikal förändring, och här måste jag 
nog argumentera mot den förut anmälda 
årsredovisningen . Vi kan inte längre be
trakta världen enbart i ett öst-västper
spektiv. Omprövningen måste utgå från 
att det i alla tänkbara konflikter finns 
strategiska mål - och därmed också 
operationsmål -i en helt annan skala än 
vad vi hittills behandlat. Den gamla öst
västkonflikten genererade ett antal stra
tegiska och operativa mål i vårt närom
råde, som nu är "gamla och kända", 
men i framtiden måste vi fundera på an
dra konflikters möjliga inverkan på vårt 
land och vårt närområde och vilka ope-

rativa mål - pos1t1va eller negativa -
detta kan medföra i olika mer eller min
dre hypotetiska konflikter kanske t o m 
av inbördeskrigskaraktär. Det är i denna 
mycket mera komplicerade bild , som vi 
måste kunna klarlägga våra egna opera
tionsmål grundade på landets egna na
tionella intressen. 

Eftersom Corbett trots allt var en fö
reläsare vid en marin högskola , behand
las marina strategiska grunder i samma 
kompendium och som en integrerad del 
i en helhetssyn. Det handlar här natur
ligtvis om havet som transport- och 
kommunikationsled och om herraväldet 
till sjöss. I vår svenska strategiska debatt 
förefaller Corbetts tankar oftast vara to
talt bortglömda, vilket är synd eftersom 
de är tidlösa. En av de frågor, som där
för hanteras på ett alltför ostrategiskt 
sätt hos oss, är frågan om en kustinva
sions strategiska förlopp, och hur en så
dan skall mötas med någon utsikt till 
framgång. Man diskuterar gärna den här 
frågan, som om en angripares kapacitet 
motsvaras av hans tillgång på landstig
ningstonnage, och att en försvarare kan 
sätta in alla olika vapensystem och för
band i en samtidig avvärjande strid. 
Detta är en alltför grov förenkling för 
att kunna var vägledande för ett försvars 
inriktning och uppbyggnad. Enligt Cor
bett är det sjöherraväldet , som är det vä
sentliga i sammanhanget. En angripare, 
som har ett totalt sjöherravälde - i våra 
modernare tider inkluderande motsva
rande luftherravälde , måste man förstås 
tillägga -har också obegränsade möjlig
heter att genomföra transportrörelser 
över havet med alla möjliga fartygstyper 
och är alltså inte begränsad av tillgången 
på specialtonnage. Men det krävs å an
dra sidan ett obestritt sjöherravälde för 

att uppnå denna frihetsgrad. Med de 
olika begränsningar i sjöherraväldet, 
som en försvarare lokalt eller temporärt 
kan uppnå, uppstår också sådana lägen, 
att operationens intensioner inte kan 
fullföljas. De marina operationerna 
handlar alltså i första hand om att säkra 
ett sjöherravälde. På samma sätt som 
förut hänger krigföringens olika delar 
samman i ett strategiskt sammanhang. 
Så länge försvararens marina operatio
ner kan bestrida en angripare sjöherra
väldet, så finns det inga förutsättnnigar 
för en invasion över havet med följande 
operationer på marken. Å andra sidan 
gäller, att om man helt saknar förmåga 
att bestrida en angripares sjöherravälde, 
så har denne mycket stor operativ hand
lingsfrihet i tid och rum, vilket också på
verkar de följande markoperationerna. 

I Corbetts anda har väl å andra sidan 
invasionsförsvarsfrågan spelat en alltför 
dominerande roll i Sverige, när man dis
kuterar försvarets roll och utformning, 
och utan att man placerat in resone
manget i sitt strategiska sammanhang. 
Vår hittillsvarande storstrategiska in
riktning har varit neutralitetsorienterad, 
och denna har vi på den operativa nivån 
sökt understödja med "ett allsidigt sam
mansatt invasionsförsvar". Detta före
faller ju minst sagt säreget. Men vid en 
närmare granskning kanske det trots allt 
inte varit alltför egendomligt, för om 
man kunnat upprätthålla ett trovärdigt 
invasionsförsvar i alla aktuella riktning
ar, så har det också kanske fungerat som 
ett neutralitetsförsvar och något, som 
våra grannar och andra med säkerhets
intressen i vårt land kunnat acceptera. 
Men den ambitionen kostar naturligtvis 
onödigt mycket och nu , när succesivt ett 
antal reduceringar skett och v1, enligt 
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vanliga militära principer, tvinga ts kon
centrera invasionsförsvaret mot en tänkt 

angripare från öster, så har följden blivit 

att försvaret mot "de n andra sidan" 

tunnats ut på ett så betänkligt sätt, att 

det kan inte längre ens kan fylla sin stor

strategiskt betingade ne utralitetsuppgift 

Detta kunde kanske accepteras av om
världen, då vapenräckvidderna var be

gränsade, men så är det inte längre. 

Ä ven på allra lägsta hotnivå måste t ex 

luftförsvaret kunna fun gera lika bra väs

terut som öste rut , om en grundläggande 

trovärdighet skall kunna upprätthållas. 
Samma krav måste av liknande skäl stäl

las på vår utbåtsjaktförmåga, därför att 

försvaret bör i olika situationer i första 

hand verka konfliktdämpande inom e tt 

negativt operationsmåL Ett minimikrav 

måste därvid vara, att brister i försvare ts 

förmåga inte direkt inbjuder till inle

dande aktioner i tydliga blottor. 

Vi måste alltså i framtiden försöka 

klarlägga lande ts behov av ett försvar 

mera som en spegelbild av våra storstra

tegiska prioriteringar och inte bara med 
en föränderlig hotbild som motiv. Det är 

väl egentligen så , att det primära moti

vet fö r ett nationellt försvar i första 

hand är landets ställning som suverän 

stat , och där försva ret är en form av 

nödvändig återförsäkring i en värld utan 

någon överstatlig auktoritet, som kan 
skydda mot angrepp av olika slag. Öv

riga försvarsarrangemang har ett sam

band med landets tillkommande poli

tiska e ller storstrategiska prioriteringar, 

varav en del illustreras med några mer 

eller mindre d iskutabla hotbilder. Inled

ningsvis bör man alltså kunna definiera 

vilka försvarsbe hov, som direkt genere
ras av landets suveränitet och som så le

des måste ha ett negativt storstrategiskt 
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mål. Vissa värden och vissa delar av lan 

det är ju av direk t betyde lse för landets 

möjlighe ter att över huvud taget över

leva som en nation bland andra. Är 

Sverige som företeelse möjligt utan t ex 

Gotland e ll er södra Göta land? "Vilka 

militära behov uppstår sedan på grund 
av våra andra storstrategiska priorite
ringar, e lle r finn s behov av särskilda 

krisresurser?", blir kanske näs ta fråga 

och så vidare upp efter en strategiskt 

sty rd skala , där anslagsvolymen bör mä

tas mot förväntad strategisk handlings

frihet och inte i första hand i form av 

förbandsmängder av olika slag. 

Ett försök att uttolka nu gällande po

litiska prioriteringar, som jag kan upp

fatta dem, kombinerat med en applika

torisk tillämpning av Corbetts strate

giska tankar och på en något så när 
rimlig ambitionsnivå skulle kunn a leda 

mig till en försvarsstruktur enligt föl

jande principiella uppbyggnad: 

Försvarets målsättning är att under

stödja landets säkerhetspolitiska linje, 

och det skall vara basera t på allmän 
värnplikt. Vissa värnpliktiga med spe

cialkompetens skall inom pliktl agens 

ram kunna få andra uppgifter inom to

talförsvaret efter eget åtagande. Delar 

av försvaret skall utformas så , att för

band kan sättas in i fredsbevarande ope

rationer utan omgång. Alla förband 

skall ha hög teknologisk standard och 

sådan rörlighet och beredskap, att de 

snabbt kan sättas in mot eventue ll a mili
tära aktioner mot landet. Ledni ngs- och 

förva ltningsorganisationerna ska ll mins

kas, och produktionsansvaret göras en

tydigare. Den operativa ledni ngen skall 

renodlas och medge en snabb och säker 

krishantering. Kopplingen mellan det 

militära försvaret och det civila ska ll 

främst ske på länsnivå och inriktas på 
undsättningsuppgifte r. 

Om man sammanför dessa priorite

ringar med en transportpolitik , som ba

seras på ekonomi och miljö dvs ett 

Europaorienterat kust- och kanalsjö

fartssystem, så skulle en framt ida för
svarsstruktur kanske se ut på följande 

sätt. 

E tt ledningssystem där den operativa 

ledningen sker från ÖB direkt mot en 

verkstä ll ande nivå. Om man i stället väl

jer att inkludera den operativa led · 

ningen inom regeringskansliet, kan den 
operativa ledningen ske via två militär

befälhavare, underställda regeringen. 

Försvarsgrenscheferna ges ett entydigt 

produktionsansvar under regeringen 

och förstärks med den systemkompe

tens, som idag finns på materi elverket, 

som kan minskas radikalt e lle r kanske 
läggas ner hel t. 

Exempel på ledningsstrukturer 

1. Central operativ ledning delegerad till en ÖB-funktion. Förbandsproduktion 
försvarsgrensvis 

--
1-- CA 

l 

armekårer 

Lstridsgrupper 

l 
bataljoner 

-
CM 

l 
ÖB ' CFV-

marinkommandon 

r fartygsförband 
och 

amfibiestrids
grupper 

1 

flygkommandon 

L flygförband 
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2. Sammanhållen krishantering inom regeringskansliet Operativ ledning av 

militär verksamhet genom militärbefälhavare. Förbandsproduktion försvars

grensvis. 

MBS 

Regeringen 

CM 
l 

... 
CFV 
l 

arme~ flygkom 
\ l l 
tnd9n l 

marinkommandon \ l l 
\ l l 

\ l' 

Anm: Territoriella frågor, samverkan m m genom 6-10 st "Storfobef". 

Värnpliktstjänstgöringen blir i prin

cip ett-årig av beredskaps- och utbild

ningsskäl och så, att en reell möjlighet 

finns att bygga upp ett eventuellt terri
torialförsvar, om behovet bedöms före
ligga. 

Armen sammansätts av bataljons
stridsgrupper, som har förmåga att fung

era tillsammans i högre förband. Någon 

eller några stridsgrupper bemannas med 

korttidsanställda för eventuella fredsbe

varande aktioner utanför landets grän

ser. Samtliga förband skall ha god rörlig

het och ett bra skydd. Några enheter 

skall vara luftmobila. Mobiliseringsbara 

reserver tillskapas av de två eller tre se-
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nast utryckta årsklasserna. Eventuellt 

kan en mobiliseringsbar och lokalrekry

terad reserv disponeras regionalt för 

civilförsvarsuppgifter i katastroflägen 

och liknande situationer. 
Kustartilleriet byggs upp enligt lik

nande principer med en koncentration 

till amfibieenheter. Flottan tillförs es

kort- och övervakningskapacitet med en 

"hi-low"-mix vad avser direkt sjöstrids

förmåga. Marinen och kustbevakningen 

integreras bättre och den sammanlagda 

mobiliserbara reserven disponeras för 

hjäpfartygsbemanning och fasta för

band. Vissa hjälpfartyg kan f ö mycket 
väl vara i viss fredsdrift och kan kanske 

sammankopplade med sjötransportsys
temet bygga upp en marin bered

skapsstyrka för ESK- eller FN-uppgifter. 

Flygvapnets struktur är idag rimligt 

anpassad och torde inte behöva några 
större förändringar i sin inriktning. Möj

ligen skulle en beredskapsstyrka sam
mansatt av enklare flygplan kunna över

vägas . 
Sammanlagt skulle en försvarsmakt 

av denna inriktning endast omfatta kan

ske 75000 man och med en snabbt mobi

liserbar reserv baserad på några årsklas

ser, vilket vore en dramatisk förändring 

i förh ållande till dagens masskrigsmakt 

Förmodligen skulle den inte bli billigare, 

men den skulle vara betydligt mera an
passad till verkligheten än dagens för

åldrade kvarlevor från det kalla krigets 

dagar. En nyorientering av här skissat 

slag skulle också kunna vara en tydlig 

signal utåt, att Sverige uppfattat och för

stått, att en ny tidsålder har börjat, och 

att vi aktivt vill verka för en europeisk 

utveckling grundad på en ny säkerhets

ordning samt att vi vill ta ansvar för en 
fortsatt regional stabilitet. 

163 



Vi gör intelligenta 
försvar smartare! 
Ericsson Radar Electronics- specialister på intelligenta 
elektroniska system för försvaret och för civilt bruk. 

Summan- helheten- är större än de enskilda delarna 
tillsammans. Därför utvecklar vi egna system med unika 
egenskaper, anpassade för våra kunders behov. 

Vi utvecklar flygelektron i k. Radar, presentationssystem, 
datorer och elektroniska motmedel är några specialiteter. 
De ingår alla i JAS 39 Gripen. 

Vi utvecklar sensorer för luftförsvar. Vi är världsledande 
på mobila och fasta spaningsradarsystem för armen och 
marinen. Laser för avståndssmätning och !R-system är 
andra specialiteter. 

Vi utvecklar avancerade civila produkter baserade på 
försvarselektronikens teknikområden. Digitala radiolänkar, 
radarfyrar och satellitburna system är några exempel. Våra 
produkter finns ombord på de flesta europeiska satelliter. 

The Electronic Art of Self-Defense! 

ERICSSON 
Ericsson Radar Electronics AB, 
431 84 Mölndal. 
Tel. 031 -67 1 O 00. Telefax 031-87 66 39. 

Ledamoten 
CHRISTER HÄGG 

Kommendör Christer Hägg är marinauaclui i 
Washington 

NA TOs New Look 

Ett stort antal säkerhetspolitiska hän
delser har tvingat fram en revision av 
NATOs uppgifter och militära struktur 
- en "New Look" - i ett försök att an
passa NATO till en förändrad och svår
förutsägbar värld. Förr eller senare var 
det väl oundvikligt att slutet på det kalla 
kriget skulle hinna ifatt den västliga ins
titution , som skapades för att föra det. 

Den största enski lda påverkande 
händelsen är naturligtvis att hote t mot 
västeuropa från Warsawa Pakten har 
upplösts i intet. WP har formellt upp
lösts och det kvarvarande sovjetiska ho
tet bedöms som mycket litet, åtminstone 
så länge som Gorbatjev sitter kvar vid 
makten. Ingen bedömmare här i USA, 
tror att Sovjet kommer att vilja , eller 
kunna , anfalla västerut inom överskådlig 
framtid. För NATO, vars skapande, 
uppbyggnad och existens helt byggde på 
hotet från WP, uppstår nu problemet att 
motivera - i och för sig - rimliga för
svarsåtgärder för skydd av nationella 
och gemensamma intressen mot en be
tydligt mer allmänt genererad och diffus 
framtida hotbild. 

Resultaten av nedrustningsförhand
lingar och sta rk press på försvarsbudge
ten i USA kommer att medföra att den 
amerikanska militära närvaron i Cen
traleuropa kommer att minska med ca 
60 % under den närmaste femårsperio
den. Kvar blir enligt planerna ca 70 000 
till 100 000 man. Denna drastiska ned
skärning måste med nödvändighet 
minska det amerikanska politiska infly
tandet i Europa och därmed också NATOs 
struktur av Atlanten, som menar att eu
ropeerna måste ta ett större ansvar för 
sitt försvar. Hur detta skall ske , är var
om det är fråga. 

Inget NATO land ifrågasätter emel 
lertid NATOs fortsatta existens - inte 
heller Frankrike - den atlantiska strate
giska kopplingen till USAs kärnvapen 
är alltfort av fundamenta l betydelse. A v 
allt att döma kommer Sovjetunionen att 
under överskådlig framtid vara en kärn
vapenstormakt och allt tal om ett rent 
europeiskt försvar torde av denna anled
ning vara utopi er, som inte tål en kon
frontation med den krassa verkligheten. 

Samtidigt talar flera NATO-medlem-
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mar inom EG om att , förr eller senare, 
måste EG (eventuellt via en WEU lös
ning) finna former för att också hantera 
gemenskapens utrikes- och säkerhetspo
litik, bl a som ett resultat av medlem
marnas ekonomiska och monetära ihop
knytning och uppgivandet av bitar i 
deras suveränitet i dessa frågor för ge
menskapens bästa. Den franska inställ
ningen verkar vara, att Europa inte kan 
frånsäga sig att även vidta arrangemang 
för sitt eget försvar men att detta inte 
kortsiktigt skall ses som en ersättnign av 
NATO utan snarare som ett komple
ment. 

En faktor som för närvande inte kan 
få sin lösning inom N A TO är, hur de 
östeuropeiska staterna skall kunna lösa 
sina säkerhetspolitiska behov. På sikt 
kanske Polen, Tjeckoslovakien och 
Ungern kan inlemmas i EG och därige
nom - om ett försvarssamarbete inom 
EG vinner gehör - kunna skapa den 
känsla av trygghet och motvikt till den 
stora grannen i öster, som de anser sig 
behöva. Kanske skall ideerna om en 
rent europeisk insatsstyrka, som ej är 
bunden till NATO-områdets gränser, 
ses som ett interimistiskt sätt att kunna 
utgöra en viss motvikt gentemot Sov
jetunionen och ett stöd för de spirande 
demokratierna i Centraleuropa. 

Amerika har under de senaste årtion
dena reagerat ganska reflexartat på 
propåer som skulle kunna leda till ett 
naggande i kanten på NATOs exklusivi
tet - och därmed det amerikanska infly
tandet - i Europa. Det fransk - tyska 
samarbetsavtalet på 1960-talet gav upp
hov till dessa reflexer, liksom ideerna att 
ge SCCE en större säkerhetspolitisk sig
nifikans. Den franska overtyren till en 
framtida europeisk insatsstyrka åstad-
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kom veritabla spasmer och en snabb 
rättning i NATO-ledet under det nyli
gen avslutade Brysselmötet. Nu blir det 
en NA TO-insatsstyrka, där Frankrike, i 
linje med sin tidigare politik för samar
betet inom NATO, inte deltar. 

slutsatserna av detta torde bli, att 
N A TO för överskådlig framtid kommer 
att vara den enda strukturen för Västeu
ropas försvar , att den euorpeiska kopp
lingen till den amerikanska kärnvapen
avskräckningen består, att USAs stå
ende konventionella styrkor i Europa i 
stort kommer att halveras samt att ett 
"EG (alt WEU) försvar"- avhängigt på 
utvecklingen i Sovjetunionen - kanske 
kommer men för närvarande ligger långt 
in i framtiden . Vidare ser det ut som de 
östeuropeiska före detta WP staterna 
under lång tid framöver kommer att be
finna sig i ett säkerhetspolitiskt ingen
mansland. De säkerhetspolitiska föränd 
ringarna i västeuropa under det när
maste decenniet, inskränker sig därför 
sannolikt till uppgiftsrelaterade och 
struktuella förändringar inom NATOs 
konventionella militära del. 

Hur kommer denna förändring då att 
gestalta sig? 

Den sammanlagda N A TO-styrkan 
kommer under tiden fram till 1995 att 
minskas med ca 300 000 man (till drygt 
en miljon man) , vilket till största delen 
motsvaras av en minskning från nuva
rande elva armekårer till åtta . Samtidigt 
kommer det kvarvarande innehållet att 
omstruktureras och bestå av tre delkom
ponenter: en snabbrörlig och flexibel 
insatsdel, en huvuddel och en förstärk
ningsdeL Det amerikanska deltagandet 
kommer att vara relativt litet i insats
delen , minska i huvuddelen och utgöra i 
stort sett hela förstärkningsdelen. Efter-

som USA minskar sin närvaro i Europa 
med mer än 50 % och de övriga NATO 
medlemmarna minskar sina styrkor i 
Europa med ca 20 % så sker det, realtivt 
sett, en omfördelnig av försvarsan
strängningarna från USA mot de övriga 
NATO länderna. 

Insatsstyrkan kommer att bestå av ca 
50 000-70 000 man eller ca 4 divisioner 
och stå under brittiskt chefsskap. Två av 
divisionerna kommer att vara brittiska -
en pansardivision i Tyskland samt en 
mekaniserad division i England. Två di
visioner kommer att vara multinatio
nella med trupp från Tyskland, Holland, 
Belgien, Spanien, Italien, Grekland och 
eventuellt Turkiet. Därutöver diskuteras 
om även en amerikansk division skall 
ingå i denna styrka. USA kommer i alla 
händelser att bidra med stridsflygplan 
och luftt ransportkapacitet Inom denna 
styrka kommer man att hålla en brigad 
på ca 5 000 man med 72 timmars insats
beredskap. Övriga delar kommer att 
kunna sättas in inom5-7 dagar. 

Huvudstyrkan kommer att bestå av 
sju armekårer, vardera på 50 000-70 000 
man. Sesx av dessa kårer kommer att 
vara multinationella och grupperas i 
Västeuropa. Två av kårerna kommer att 
stå under tyskt, en under belgiskt, en un
der holländskt, en under amerikanskt 
och en under ett alternerande tyskt -
danskt chefsskap. Den sjunde armekå
ren kommer att vara exklusivt tysk och 
grupperas i det forna Östtyskland. Den 
amerikanska armekåren kommer att be
stå av ett kårhögkvarter, två divisioner 
och kårunderhållsförband. Därut-över 
kommer USA att basera signifikanta sjö
och flygstridskrafter i Europa. 

Förstärkningsstyrkan kommer i allt 
väsentligt att bestå av stående- och re
servförband ur den amerikanska Armen 

och Marinkåren och grupperad i USA. 
storleken på denna del är inte känd i 
nuläget. Först efter att den amerikanska 
försvarsbudgeten för budgetåret 92/93 
färdigbehandlats i höst går det att göra 
en prognos för denna styrkas nominella 
storlek. 

NATO förväntas fatta de formella 
besluten i dessa frågor i november 1991 
och man räknar sedan med att den nya 
strukturen kommer att vara intagen 
1995. 

Omstruktureringen kan ses som ett 
steg bort från N A T Os traditionella de
fensiva hållning mot hotet från öster och 
ett steg närmare en mer rörlig och flexi
bel struktur, vars huvuduppgift blir att 
reagera på spirande kriser inom eller 
mot de enskilda medlemsstaterna, för 
att i första hand förhindra att de blom
mar upp till våldshandlingar. 

En flexibel och snabbrörlig insats
styrka låter progressivt och bra och det 
är kanske ett viktigt skäl till de be
skrivna förändringarna, men det är idag 
hart när omöjligt att se några tänkbara 
skäl till att den skulle behövas inom 
N A TO-området. På detta sätt gör man 
också en dygd av nödvändigheten att på 
sikt minska försvarsutgifterna. 

En helt annan sak blir det om N A TO 
en dag i framtiden beslutar sig för att ta 
bort nuvarande områdesrestriktioner. 
Är detta nästa steg i N A TOs omvand
ling? Kanske, men vägen dit är lång och 
konsensus att då utnyttja de multinatio
nella NATO förbanden i kriser utanför 
N A TO-området kommer antagligen bli 
svårt att uppnå. De enskilda NATO
medlemmarnas egenintressen kommer 
antagligen ha mycket varierande rikt
ning och styrka beroende på geo
politiska förhållanden och bakomliggan
de orsaker vid en eventuell kris. 
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Ledamoten 
ANDERS STÄVBERG 

Kommendör Anders Stävberg är chefför marinlinjen på 
Militärhögskolan 

Officersutbildningen vid Militärhögskolan 
Inträdesanförande 

Militärhögskolan idag 
MHS firar i år 30-årsjubileum i sin nuva

rande form - dvs som en försvarsmakts

gemensam högskola för chefsutbildning . 

Utbi ldningsmå len är i stort följande . 

• Utbildning av yrkesofficerare ur för

svarsmakten för kvalificerade befatt

ningar i krig och fred 

• Metodikstudier inom MHS utbild
ningsområde 

• Militärhistorisk forskning och utveckling 

* 
• Al lmänna kursen: 

Formell kompetens för nivån 

• Högre operativ chefsk urs 

• Fredschefskurs 

MHS organisation efter 1 oktober 

framgår av bilden nedan. 

MHS ORGANISATION (fr o m 1988-10-01) 

CHEF . 

Mj. Örlkn 
stab MilA 

• Högre kursen : 
Formell kompetens för nivå n 

Övlt , Kk och högre nivå 

• Reservofficerskursen: 

Formell kompetens för nivån 

Mj , Örlkn inom eget fack 

l l 
Opli Ali 

"' 120 

l l ~ 
AAK Mli Fl' .l 

"' 135 "' 85 "' 65 
1.-------J 
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Den militärhistoriska avdelningen 

(MHA) har nyligen tillförts ansvaret för 

studier och utveckling, bl a metodfrågor 

för enski lda utredningar, samt ansvaret 

för leda rskapsutbildningen vid skolan. 

Vid den operativa linjen vilken sam

manhåller skolans utbildning i strategi 

och operationer, Opli, finns MHS ADB

enhet med nya loka ler och med senaste 

nytt inom datorområde t 
Opli ansvarar administrativt för den 

högre operativa chefskursen och den hö

gre fredschefskursen. 
Armelinjen (Ali) ansvarar för sko

lans första kurs i informations- och led

ningsfrågor. 
Flyglinjen (Fii) kommer att få ansva r 

för MHS Telekrigkurser. 
Anta le t elever vid skolan är drygt 

400/år. Antalet kurschefer och lärare är 

ca 90 och skolans stab utgörs av ca 40 

personer. 
Skolans verksamhet bygger på MHS 

pedagogiska grundsyn . Grundsynen är 

förem ål för diskussion och analys varj e 

år i samband med de årligen återkom

mande lärarkursern a för nytiiiträdda 

kurschefer och lärare. 
Eleven i centrum betonas. Elevinitia

tiv uppmuntras. Eleve rna utbildar sig 

själva (inom rimliga gränser) exempelvis 

genom s k applikatoriska exempel och 
självstudier. 

Exem pel på elevinitiativ: 

E leverna kände att de ville lära sig 

mer om G ULF-regionen inför det a llt 

troligare krigs utbrotte t. strategilektio

ner m fl ströks och e leverna bildade ar

betsgrupper. De genomförde muntliga 

och skriftliga redovisningar för sig själva 

och and ra intresse rade - allt av hög 
klass. 

Betygen har tonats ned , 

• s k aspirantförord har utgått; 
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• enskilda utredningar får numera be

tyget "Godkänd '' eller " Icke God
känd"; 

• betyge n har slopats för flera ämnen. 

Skolan karaktäriseras i övrigt av en 

hög kvalitet på kurschefe r och lärare vil

ket ger en hög kva li tet på utbildningen 

samt en hög fl exibil itet. 
Exempel på det sistnämnda är åter

igen GULF-kriget På skoll edningens 

order avbröts ett större operativt exem

pel i det nordiska området för de högre 

kurserna. Uppgiften ändrades ti ll att 

"Befria Kuweit" . Gruppernas a rbete 

leddes av de norska el eve rna. Samtliga 

fyra arbetsgrupper redovisade efter nå

gon månads arbete en plan som i stort 

sett kunde ha utnyttjats, med smärre jus

teringar, av general Schwartzkopf med 

lika gott resultat som hans egen. 

Vi följ er nu i specialstudieform upp 

ämnesområdet med en analys av kriget. 

MHA har dessutom påbörjat ett arbete 

att i bokform redovisa e rfarenhe terna 
från kriget. 

ADB-utbildningen är av hög klass. 

Utbildn ingen syfta r till att ge eleverna 

"Datormognad". Varje elev i högre kur

ser tilldelas en bärbar pe rsondator vid 

kursens början att utnyttjas vid ADB

utbildningen och under kursen. Ali 

e lever och marinens högre tekniska kurs 

har hittill s fått behålla datorn efter kur

se n. Detta har ha ft en mycket hög ut

bildningseffekt. I framtiden får högre

kurseleverna sannolikt ta med sig "hård

disken"/minnet till sin nya tjänstgörings

plats. Sjä lva datorn behålls vid skolan 

som " lånedator". 
Ledarskapsutbildningen är under ut

veck ling och uppbyggnad. Dels ges elev

erna självkännedom i form av s k !DI

test och ofta fö rekommande uppfölj-

ningssa mtal. De ls ges de teore tisk kun

skap för och praktisk träning i att vara 

chef. Ibland uttnyttjas externa specialis

ter/före läsare. l april var "The Cards" 

skeppare Roge r Nilsson vid Marinlinjen 

och diskuterade ledarskap med högre

kurse leverna. 
Ett nytt och engagerande utbild

nin gsb lock inom leda rskapets ram är 

före läsare utnyttjas. Exempel på externa 

före läsare är Sten Philipsson och Len

na rt Koskinen. Båda från Kyrkans 

Arbets li v si nsti tu t. 
Folkrättsutbi ldningen har kopplats 

till etiken i krig. 
Därutöver ha r skolan fått en nybyggd 

utmärkt idrottshall. 

ETIK - Etik i krig och fred. Utbild- Militärhögskolan iframtiden 

ningen genomförs o fta i i form av Högre militär utbildning och Försvars-

applikatoriska exempel eller i grupp- universitetet är två begrepp som påver-

diskuss ioner. Egna lä rare och externa kar MHS framtid. 

Ag ~ JFÖJRIPIEJRS ~-:-------.... 
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Försvarsuniversitetet är tänkt som 
någon form av övergripande paraplyor
ganisation för försvarets utbildande och 
forskande myndigheter samt de civila 
högskolorna. Alternativt en form av 
ökad samverkan mellan dessa myndig
heter. Gmj Roland Grahn med sekr 
Hans Barrin ger leder utredningen, vars 
övergripande ideer är att öka officerar
nas möjligheter till civila studier och 
forskning, närma militär och civil utbild
ning och tillmäta militär utbildning 
högskolepoäng. Arbetet igångsattes för
ra året. Exakt hur slutresultatet kommer 
att påverka MHS verksamhet vet vi inte 
idag. 

MHS har dock redan idag kontakt 
med de civila högskolorna bl a deltar 
CMHS i möten med cheferna för våra 
universitet och högskolor. 

ÖB gav i juni 1989 i uppdrag åt tidi
gare nämnde gmj Roland Grahn att ut
reda den högre militära utbildningen 
inom försvaret. En förstudie genomförd 
vid MHS samt erfarenheter från FörvS 
verksamhet skulle bl a ligga till grund 
för utredningen. Motiven till uppdraget 
var: 

• Minska tiden vid militära högskolor 
till förmån för t jänstgöring vid för
band. 

• Breddat utbud av högre utbildning. 

• Ökad samordning mellan MHS och 
FörvS. 

• Ökat samarbete med civila högskolor 
och universitet samt studier utom
lands. 
ÖB gav i ett senare skede CMHS i 

uppdrag att i samverkan med FortF, 
FMV och Fst/Persf redovisa förslag till 
den högre tekniska utbildningens mål , 
omfattning i stort och genomförande. 
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Förslaget redovisades våren 1990. Jag 
återkommer till detta. 

Gmj Grahns förslag innebar i stort 
följande. 

En ettårig högre stabskurs följt , för 
huvuddelen av eleverna , av en ettårig 
fördjupningskurs, i ett senare skede be
nämnd chefskurs, innefattande åtta 
ol ika ämnesområden. 

Inriktning var att MHS skulle svara 
för ämnesområde 1-5 och FörvS för 6-8. 
Civi la studier förutsågs samt högskole
poäng. Studierna i ett senare skede 
knutna till försvarsuniversitetet Start 
för Högre Militär Utbildning (HMU) 
bedömdes ske budgetåret 92/93. 

HTK (vid behov) förtjänar en extra 
förklaring. 

Utredaren förordade en ettårig tek
nisk kurs - föregången av preparand
kurs "SKEDE T" på ca 4 mån. Därmed 
skulle en " teknisk officer" få 2 år och 4 
mån utbildning vid MHS dvs en förläng
ning i förhållande till dagens 2 år. 

CM motsatte sig denna utökning av 
tiden. MHS förslag till teknisk utbild
ning vid MHS stödde Roland Grahns 
förslag men marinlinjens representanter 
i utredningen ansåg sig lurade/över
körda. De förordade en tvåårig teknisk 
utbildning lika med dagens HTK M och 
började på nytt agera inom MHS. Nya 
alternativ framtogs som närmade den 
Grahnska "TEK" mot dagens HTK. 

Fst uppmärksammade diskussionerna 
kring HTK och lade in 2 år "HTK (vid 
behov)" på skissen vilken föredrogs i 
militärledningen. 

ÖB uppdrag strax före jul förra året 
åt CMHS och FörvS att gemensamt vi
dareutveckla gmj Roland Grahns för
slag. Enighet nåddes inte . Vid militär
ledningsammanträde i början av mars i 
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år redovisades två alte rn ati v till HM U 
med begä ran om e tt ställningstaga nde. 

(Jfr bilden neda n) 

ALTERNATIV 

l} 

Nivå 2 AK 
Fack 

~ 

Nivå l HSK 
~Fack 

Op Und ( Te Fort HILK UH Pers PE 

2) 

Nivå 2 AK 
;·. 

Fack 
l ~ 

Nivå l HSK 

MHS 
l F;,, J 

O p Und Te l Fort l HILK l ö-sund K-stad 
UH j PE Pers 
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CMHS begärde dessutom att infö ran
det skulle senare läggas till 1994. 

Militärledningen tog inte ställning för 
något alternati v. ÖB tog över det fo rt
satta arbetet. Införande t senarelades till 
1993. D är står vi nu fo rmellt. 

Praktiskt har arbetet dock redan 

igå ngsatts vi d MHS. Kursplaner är un
der uta rbetande fö r den nya SK, HT K 
och framtida Tele krigskursen. Kurspla
nen för den nya ( chefskursen) kommer i 
ett näs ta steg. 

Vå r plane ringsöversikt för de när
maste 5- 6 åre n är fö lj ande. 

Översikt MHS högre kurser i framtiden (prel) 

1/10 
91 

HSK 90-92 

HFTK 90-92 

HILK 90-92 

HSK 91-93 

1/10 
92 

1/10 
93 

1/10 
94 

HTK 91-93 
~---~--------------~ 

HSK 92-93-94 ,_ ___ ., 
HFTK 92-94 

r--~--------------~ 

HTELEK / HILK 92-94 
,_. __ .. -..~_,_._..,. w•d 

1/10 
95 

HSK 93-94 CK 94-95 

HTK 93-95 
~--~~~~------.-~ 

HSK 94-95 

HFTK/HILK 
~-------• ~w•• 

HTELEK 
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En försvarsmaktsgemensam HTK in
planeras. En högre teletekrigskurs pla
neras. Sannolikt uppdelad på ett år vid 

MHS och två år vid FOA i Linköping. 
HMU kan också eventuellt komma 

att innebära organisationsförändringar 
inom MHS. 

I övrigt att nämna är att MHS sanno
likt blir s k 1000:- myndighet dvs vi skall 
börja ta betalt för utbildningsverksam
het. 

Marinlinjen 
Marinlinjens högre kurser har väl fung
erande kursplaner vilket borgar för ett 
bra resultat. 

Antagning till HK tillgår enligt föl
jande: 

• CM uttar officerare. 

• C Mli bevakar studielämplighet, an
tal, kompetensspridning, "tjgrens
spridning" och fördelning mellan 
flottan och kustartilleriet. 

Systemet fungerar i stort bra. 

MarinlinjensAK 
Den senaste kursen har genomförts helt 
integrerad med ca 75 % samläsning för 
operatörer ur fl, KA samt elever med 
uh-bakgrund. Positiva erfarenheter to
talt sett. Kursplanen behöver dock över
arbetas. 

Elever med uh-bakgrund har det ar
betsamt med taktik och strategi. Elever 
med uh-bakgrund förväntar sig en fack
kurs, när de kommer till MHS. Därför 
blir det en "kulturkrock", när de möts 
av en allmän chefskurs. Vi prövar därför 
i år att även fl uh-elever får genomföra 
KAS 3 (bataljonschefskursen) Uh
veckor direkt efter AK slut i likhet med 
KA elever. 
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Generellt sett är det ett mycket stort 
antal elever med Uh-bakgrund vid 
AKM. Vi frågar oss om detta verkligen 

är marinens behov mot en krympande 
underhållsorganisation och en mins
kande fredsorganisation. Vi lket är beho
vet av nivå 2-officerare i stödfunktionen 
underhållstjänst? Vad är det för individ 
vi söker och till vilken befattning? Nu 
har vi en känsla att eleverna vill ha en 
"statusgrad" , när det istället gäller en 
"behovsgrad". 

Antagningsförfarandet till marinlin
jens AK bör bli föremål för en analys i 
och med det delegerade personalan
svaret till marinkommandona (MK). 

Idag 

• CM fördelar till preliminärt antal för 
resp MK. 

• MK uttar, med olika kriterier vad gäl
ler formella krav och studielämplighet 
samt utifrån behovet vid egen myn
dighet. 

Förslag 

• CM utser "antagningsnämnd AK" 
med exvis C Mli som ordf, sekr ur 
MHS, CM repr, MK repr, ATO repr. 

• CM fastställer pre! antal. 

• CM fastställer slutligt antagna på för
slag av antagningsnämnden. 
Detta kommer att innebära ensade 

kriterirer och större rättvisa för indivi
der inom olika regioner. 

Marinlinjens personalläge är an
strängt. Det förbättras dock succesivt. 

Långsiktighet eftersträvas. MHS (Mli) 
har ett bra förhållande till MS personal
ledning. 

I övrigt avser vi inom ämnet 

Taktik öka vår förmåga 

Krigsstabstjänst Överarbeta 

Ledarskap öka vår förmåga 

Militärhögskolan i likhet med andra 
skolor beskylls ibland för att leva i en 
skyddad värld och "lunka på" i gamla 
invanda spår. Detta oftast sagt i skämt
sam ton och inte utan viss avundsjuka. 

Visst är det så att vi arbetar i en nå
got lugnare miljö. Vi slipper det dagliga 
"slagsmålet" om knappa ekonomiska re
surser och den slitande och ibland 
otacksamma argumenteringen för mari
nens fortlevnad och överlevnad. 

• MK-org krav på bl a ökad 
"spegel taktik" 

• Temadagar 

• Taktikutbildingssamordning 

• Ökad kontakt med MK, Kf!, 
KAS. 

• StabsR MK 

• StabsR MLed. 

Men jag hoppas att den här översik
ten över skolans nutid och framtid har 
gett - förutom information - en känsla 
av att verksamheten långtifrån går i in
vanda spår. En verksamhetsanalys och 
ett förbättringsarbete pågår kontinuer
ligt - just nu särskilt aktivt. 

Vårt honnörsord är kvalitet. I dagslä
get är detta särskilt viktigt inför en even
tuellt antalsmässigt krympande officer
kår. 
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Marin teknik 
n med-

spets och bredd. 
Spjutspetsteknik och hög ingenjörskompetens 
är hörnstenar i Kockumsgruppen. Genom 
avancerade ubåtssystem, luftoberoende stir
lingmaskinerier, minjaktsystem och den smyg
teknik för ytvattenfartyg som är under utveck
ling intar gruppen och Sverige en världsledan
de ställning inom det örlogsmarina området. 

Inom Kockums bedrivs också utveckling 
och marknadsföring av CAD/CAM- och CIM
system för främst varvsindustrin, konsultverk
samhet inom skeppsbyggeri och ickemarin 
produktion. 

Tillsammans har företagen inom Kockums 
en spets och bredd som söker sin like, även in
ternationellt. En styrka som lett till världsle
dande positioner inom flera områden. 

KOCKUMS 

Kockums AB är moderho/ag i Kockumsgruppen, som även hestår av Karlskronavarvet AB, 
Kockums Computer Systerm AB, Kockums Engineering AB. Krona Industrier AB, 

Kockums Pacific Pty Ltd, Kockums Canada lnc och Australian Submarine Corp (50%). 
Kockums AB med dotterbolag ingår i Celsiuskoncernen. 

För 50 år sedan: 

PER-OLOF EKMAN 

Per-Olof Ekman är finsk historisk skribent 
och forskare. Han har under åren medverkat 
med många artiklar i TiS om sjökrigs
händelser under VK2 i Östersjön. 

Spelöppning i Norra Östersjön och Finska viken 1941 

Utgångsläget 
Sovjetunionens flotta (KBF) var som
maren 1941 alltjämt både numerärt och 
materiellt den överlägset starkaste i Öst
ersjön. Sedan vinterkriget 1939-40 hade 
den inom ramen för det tredje stora 
byggnadsskedet utökats med flera nya 
enheter. Dess artilleristiska kärna bil
dade de kända ex-tsaristiska men konti
nuerligt moderniserade slagskeppen 
Marat och Oktiabrskaja Revoliutsija . 
Ett nytt super-slagskepp Sovjetskij So
juz och en slagkryssare Kronstadt låg se
dan 1939 på stapel i Leningrad. Men ar
betena på dem avstannade efterhand 
och de blev aldrig färdiga. Kryssaren 
Kirovs systerfartyg Maksim Gorkij var 
sedan november 1940 aktionsklart. Den 
halvfärdiga från Tyskland 11.2.1940 in
köpta Liitzow hade i april bogserats från 
varvet i Bremen till Leningrad, med 2 av 
4 kanontorn (203 mm) påmonterade och 
låg ofullbordad vid kaj . Den stationära 
40-åriga skolkryssaren Avrora hörde 
inte heller till den aktiva sjögående flat-

tan. Hälften av de nya jagarna av Typ 7 
(Gnevnyi) hade överförts till Ishavs
flottan så att bara 5 återstod för Öster
sjön. Jagarbeståndet här hade emellertid 
utökats med 13 enheter av den något 
större Typ 7 U (Storozjevoi). De 7 gam
la båtarna av Novik- och de 7 mindre av 
Burja-klassen fanns kvar. Den första av 
en ny Typ Jastreb var halvfärdig. Min
fartygen hade utökats med Ural, ett om
byggt handelsfartyg, Fugas-minsveparna 
med 8 enheter, medan 2 större Poluchin 
och Grornov blott sjösatts. Det otillräck
liga antalet minröjare hade därför utö
kats med lämpliga fisketrålare och bog
serbåtar. Ett tiotal från Tyskland 1941 
inköpta motorfartyg avsåg man bestycka 
med kanoner. Av denna Moskva-klass 
var 5 avsedda för Ladoga. Det uppmärk
sammade ubåtsvapnet hade utökats med 
16 och räknade nu 68 enheter av varie
rande typ, inklusive de beslagtagna est
niska (2) och lettiska (2) . Ett 30-tal var 
under byggnad, vilket väntades ge ubå
tarna klart övertag i Östersjön . Motor-
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torped- och patrullbåtar fanns också i 
stort antal, över 100. 

Flottans eget marinflyg (VVS-KBF) 
hade sedan 1939 nästan fördubblats och 
omfattade 709 stridsplan: 211 bombplan 
(SB 2 resp. DB 3), 367 jaktplan (I 16 resp. 
I 153), 131 flygbåtar (MBR-2). Många 
flygpl anstyper höll på att utvecklas och 
väntades ge det av gen.löjtn. Michail 
Samochin ledda marinflyget ökad slag
kraft under de närmaste åren. 

Kustartilleriet utgjorde en del av sjö
stridskrafterna och bestod av ett hund
ratal batterier med inalles ca 450 kano
ner av olika kalibrar mellan 76 och 356 
mm, spridda utefter hela kustområdet 
från Kronstadt i öster till Baltikum i väs
ter. Större delen var stationära, en del 
rörliga monterade på järnvägsvagnar. 
Arrendeområdet Hangöudd och de bal
tiska öarna Öset och Dagö hyste ett 
starkt nyupprätta t kustartilleri. 

De marina angelägenheterna vid det 
1938 inrättade Folkkommisariatet (mini
steriet) för marinen handhades fortfa
rande av amrial Nikolai Kuznetsov. Be
fälhavare för Östersjöflottan var ävenså 
v.am. Vladimir Tributs, med k.am. Jurij 
Pantelejev som stabschef. 

De genom hänsynslös diplomatisk 
påtryckning i Baltikum hösten 1939 ny
förvärvade baserna förbättrade märk
bart Sovjetunionens sjöstrategiska läge. 
Man hade efter två decenniers trägen 
väntan fått fotfäste vid det Baltiska ha
vet. Och sedan de små baltiska randstat
erna efter farsartade parlamentsval som
maren 1940 i sin helhet införlivats, blev 
den eftersträvade buffertzonen i väster 
mot havet kompakt. E n antaglig angri
pare skulle här mötas långt i väster av 
den till Baltikum förlagde 8. Armen, 
stödd i flanken av flottan och kustartille-
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riet. Den gamla tsaristiska utposten 
Liepaja (Libau) hade utbyggts till en 
första rangens örlogshamn. 

I juni 1941 var flottans viktigaste far
tyg delade i två grupper. Baserad på 
Liepaja och Riga befann sig en lätt av
delning under k.am. Valentin Drozd, be
stående av Kirov och Maksim Gorkij 
med var sin jagardivision. Här fanns 
även den starka l. Ubåtsbrigaden, mo
tortorpedbåtar och minsvepare. I Finska 
viken baserad på Tallinn låg Eskadern 
med de båda slagskeppen, jagarna Le
ningrad och Minsk, 3. Jagardivisionen 
med sina Novikar, 2. Ubåtsbrigaden och 
Vaktdivisionens 6 torpedbåtar. Resten 
av fartygen uppehöll sig huvudsakligen i 
Kronstadtområdet. 

E huru vissa tecken tydde på att den 
av omständigheterna ingångna vänska
pen med Tyskland så småningom höll på 
att svalna, fattade Stalin inte tilltro till 
de alarmerande ryktena om att Hitler 
umgicks med planer på att anfalla Sov
jetunionen, utan uppsköt gång på gång 
beredskapsåtgärderna för att inte fram
provocera några överilade krigshand
lingar. När de första överraskande dråp
slagen sedan utdelades vid midsommar
tiden , träffade de med förödande kraft 
diktatorns av politiska utrensningar och 
nonchalans försvagade krigsmakt. Det 
dröjde något innan ryssarna fattade att 
de drivits in i ett fy raårigt krig på liv och 
död. 

Marinens högsta ledning hade ändå 
någonting på känn och följde noga med 
lägets utveckling. Redan den 11 .6 beor
drades skärpt beredskap, men den upp
hävdes inom två dygn sedan den poli
tiska ledningen utfärdat en lugnande 
rapport. Den 19. ökades flottans bered
skap åter och den 21. kl. 23.35 gav ami -

ral Kuznetsov personligen per telefon de 
lokala marina överbefälhava rna Tributs, 
Glolovko, Oktiabrskij order att vara på 
sin vakt. Vid midnatt var Röda flottan 
formellt försatt på krigsfot. Men till
låtelse att öppna eld hade inte än bevil
jats på högsta ort. Följande morgon rass
lade de tyska pansa rarmeerna in över 
västgränsen , bombarderade flyget, vik
tiga mål, spärrade flottan Finska viken 
med minor. 

Finlands sjöstridskrafter (Merivoi
mat) bestod sommaren 1941 fortfarande 
av två vapenslag: flottan och kustarti lle
riet. Högsta befälhavare var genlöjtn. 
Väinö Valve, med en sjöofficer kommo
dor Svante Sundman som stabschef. Sjö
stridskrafternas omfångsrika stab 
(Meriv E) i Helsingfors ledde som förut 
båda vapenslagens verksamhet. Flottans 
egen stab (LE) i Å bo var rent operativ 
och skötte de av chefen kommodor 
Eero Rahola beordrade uppdragen , som 
ledningen i huvudstaden givit honom . 

Flottan bestod i stort sett av samma 
fartyg som under vinterkriget 1939-40. 
Det enda tillskottet utgjorde minfartygen 
Ruotsinsalmi och Riilahti samt 6 små 
minröjare av Typ Kuha. Ett antal Sjö
fartstyrelsen, Sjöbevakningen, Skydds
kåren och civila firmor tillhöriga fartyg 
rekvirerades därför för krigsbruk och 
beväp nades. 

Finlands strategiska läge hade efter 
marsfreden 1940 märkbart försä mrats. I 
öster gick gränsen vid kusten nu vid 
Virolahti nära Fredrikshamn. Arrende
området Hangöudd skar sydkusten itu 
och tvang flottan dela på sina fåtaliga 
fartyg. Utöarna i Finska viken och det 
annekterade Baltikum erbjöd en mot
ståndare goda utgångspunkter för at
tacker mot Finland över havet. Mell an 

Hangö och Dagö kunde ryssarna spärra 
infarten till Finska viken med minor och 
kustbattterier och lägga låset för Lenin
grad långt i väster. Finlands sjöför
bindelser var starkt hotade, de neutrali
serade Ålandsöarna ävenså. Till sjöss 
var den finsk a sin mäktiga östra gra n
nens fl otta hopplöst underlägsen. Den 
tyska Kriegsmarines ingripande i den fö
restående kampen om Finska viken var 
därför utslagsgivande. 

Vid midsommartiden 1941 låg huvud
de len av flottan i Skärgärdshavet. Dess 
kärna Kustflottan (Rannikkolaivasto
RL) ledd av kommodor Ragnar Hakola 
bestod av pansa rskeppen Ilmarinen och 
Väinämöinen , 4 kanon-, och 6 patrull
båtar samt 12 minsvepare. Här låg också 
Eskortflottiljen (4) , Minflottiljen (3) och 
5 bestyckade isbrytare. Resten befann 
sig på andra sidan Hangöudd i Finska 
viken och kallades A vdelta Flottavdel
ningen (Erillinen Laivastoosasto-ER 
LOs) . Till den hörde Riilahti och Ruots
insalmi, 6 torped-, 8 patrull- , och 4 min
båtar samt 10 minröjare. Avdelta Flott
avdelningen leddes av kom.kapt. Sulo 
E nkiö, som tillika var lokal sjökommen
dant åt gen.löj tn. Valve. Ubåtsflottiljen 
(5) var här direkt understä lld generalens 
kommando. 

Sjöstridskrafternas andra beståndsdel 
Kustartilleriet (Rannikkotykistö) omfat
tade 7 kustbrigader (RPr), med batterier 
(76-305 mm) , flottilj er av småbå tar, luft
värn och infanteriformationer. De var 
huvudsakligen spridda utmed hela syd
kusten från östgränsen till skärgårdsha
vet, Hangö-området undantaget, och tog 
vid krigsutbrottet, även Åland i besitt
ning. Kustbrigadernas sammansättning, 
gruppering och benämning blev redan 
under det första krigså ret föremäl fö r 
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genomgripande förändringar huvudsak
ligen framtvingade av krigsläget. Så kal
lades t ex l. KBr (1. RPr) Nylands 
Kustbrigad (Uud RPr). Sedan armen 
återerövrat Karelen och avancerat in i 
Fjärrkarelen, stod den innan året gått 
tillända vid Ladoga och Onega. Nyupp
satta kustbrigader(Laat RPr resp. Ään 
R Pr) övertog jämte svaga improviserade 
flottiljer av småbåtar försvaret av dessa 
insjöars västliga stränder. 

Finlands flygvapen bildade ett eget 

vapenslag för sig och något flottan till
hörigt marinflyg har aldrig funnits i lan
det. I juni 1941 ställdes 6. Flygdivisionen 
(Le Lv 6) till Sjöstridskrafternas förfo
gande. Den opererade huvudsakligen 
med 10 ryska krigsbytesplan (SB 2 och I 
153) från vinterkriget 1939-40 från 
sydfinska flygfält och hade till uppgift 
att spana efter och anfalla fiendens far
tyg, i synnerhet ubåtar. Flygvapnets re
gementen (Le R 3, LeR 4) utsträckte 
sporadiskt sin verksamhet till havsområ
det. 

Sjöstridskrafternas sammans3ttning 

(Flottan och sju kustbrigader) 

Juni 1941 

i Sjöstridskrafternas stab 
l 

l Helsingfors 

1 • K ar, Sveaborg 

2.Kar, Fredrikshamn 
r-

l 
3.K9r, Borg å 

5. K B r, Kue tflottan l 5.K9r, Vasa 

E sk :~rtavdelningenl r-1Avdelta Flottavdelningen.\ 

~bo flottbas l HUbåtsflo -ctiljen l 
HHelsingfo::s flottbas\ 

Hang:i-gru;:>pen 

4.KBr, Ekenäs 
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Tysklands flotta befann sig försom
maren 1941 i en rä tt bekymmersam si
tuation. Den halvfäriga Kriegsmarine 
hade överraskats av kriget , lidit ovän
tade för luster, och nybyggena lät vänta 
på sig. A v de fåta liga större enheterna 
hade Amiral Graf Spee redan 17.12.39 
förstörts utanför Montevideo. Vågspelet 
om Norge i april 1940 hade visserligen 
lyckats, men kostat väl mycket. 
Kryssarna Blticher, Karlsruhe och Kö
nigsberg, 10 stora jagare och ett tiotal 
mindre båtar hade gått förlorade och 
några till skadats. Slagskeppet Bismarch 
hade gått under 27.5.41 på Atlanten, det 
färska systerfartyget Tirpitz var inte än 
inkört. Slagskeppen Scharnhorst och 
Gneisenau, kryssaren Prinz Eugen låg 
blockerade i den franska hamnen Brest. 
Resten av kryssarna reparerades i hem
landet och blott 2 var aktionsklara. Så 
gott som alla jagarna och ubåtarna be
hövdes i väster mot huvudmotståndaren 
E ngland. För Östersjön återstod sålunda 
inte mycket. Med ti llbudsstående små 
torpedbåtar, ubåtar och bestyckade trå
lare hyste marinledningen inga förhopp
ningar att kunna slå den överl ägsna 
ryska motståndaren i öppen strid. 

Något veritabelt sjöslag skulle man 
knappast heller behöva utkämpa trodde 
man. Erfarenheterna från Första världs
kriget visade att ryssarna sku ll e lägga sig 
på defensiven för att avvakta lägets ut
veckling. Och denna gång skulle armens 
blixtanfall på några veckor erövra Röda 
flottans baser och därmed beröva den 
alla möjligheter till vidare aktivitet. Tills 

dessa (Liepaja, Riga , Tallinn , Lenin
grad) tagits skulle överraskande offen
siva mineringar och smärre operationer 
begränsa fiendens rörelsefrihet till sjöss. 
Någon större insats räknade Kriegs
marines ledning följaktligen inte med i 
Östersjön förutom utläggaodet av mi
norna. 

Dess befälsförhållanden var f ö tämli
gen invecklade. Överbefälhavare var 
storamiral Erich Raeder, vars stab i Ber
lin kallades Oberkommando der Kriegs
marine (OKM). Dess operativa avdel
ning Seekriegsleitung (SKL) leddes här 
av v.am. Otto Schniewind. Marinegrup
penkommando Nord (am. Rolf Carls) i 
Kiel handhade en ligt dess direktiv ope
rationerna inom Östersjöregionen. Un
derställd denna instans anförtroddes 
v.am. Hubert Schmundt i Swinemlinde 
ledningen av de kommande operatio
nerna på den norra flanken. I juni 1941 
ställdes 3 torpedbåts-, 9 minsökar-och 2 
förpostflottiljer , 10 minfartyg 5 kustubå
tar och diverse hjälpfartyg till hans för
fogande. Alltså rätt svaga stridskrafter. 

I motsats till de stora sjömakterna 
ägde Kriegsmarine inte något eget själv
ständigt flygvapen. A lla flygstridskrafter 
(Luftwaffe) stod under befäl av riksmar
skalk Hermann Göring som ensam be
stämde när, var och hur de användes. 
Något närmare samarbete mellan de 
båda vapenslagen etablerades i regel 
inte. I samförstånd med Armegrupp 
Nord verkade däremot flygets Luftflotte 
1 (gen-överste Alfred Keller) inom den 
nordliga anfallssektorn. 
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Finska flottans gruppering i juni 1941 

Finska viken 

• Avdelta Flottavdelningen 

(kom.kapt . S. Enkiö) 

• Motortorpedbåtsflottiljen 

(kapt.löjtn . Orv o Peuranheimo) 

l/Mtb. Flo (kapt. löjtn. K. Killinen) 

SYÖKSY, VINHA, NUOLI, RAJU , 
JSKU , SISU 

II/Mtb. Flo (Kapt. löjtn . H. earring) 

VMV 9 - VMV 11 , VMV 17 

Depåfartyget v. DÖBELN 

• Minfartygsgrupp 

(kap t. löjtn. O. Ar ho) 

RUOTSINSALMI, R!ILAHTI 

• Minbåtsgrupp 

(und. löjtn . A. Eronen) 

MIINA, PAUKKU, LIESKA , 
LO IMU 

• Minröjargrupp 

(und. löjtn. O. Eerola) 

10 st. motorbåtar 

• Patrullbåtsgrupp 

(kapt. löjtn. K. Viinamäki) 

VMV 5, VMV 6, VMV 8, VMV 12 

• Förbindelsegrupp 

(löjtn. O. Laakso) 

PORKKALA, PUKKIO 

Ubåtsflottiljen 

(kom. kapt. A. Kivikuru) 

VETENHINEN, VESJHIISI, IKU

TURSO, 

VESIKKO, SAUKKO 

Depåfartyget SISU 
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Skärgårdshavet 

D Flottans befälhavare med stab (Åbo) 

(kommodor E . Rahola): 

D Kustflottan 

(kommodor R. Hakola) 

D Pansarflottiljen 

(kommendör R . Göransson) 

ILMARINEN, V ÄINÄMÖINEN 

D 1/Säkringsflotti lj en 

(kapt. löjtn . U. Voionmaa) 

UUSIMAA, HÄMEENMAA, 
KARJALA , TURUNMAA 

D Il/Säkringflottiljen 

(kap t. löjtn. Ola vi Peuranheimo) 

VMV l, VMV 2, VMV 13 - VMV 16 

D Minsveparflottiljen 

(kapt. löjtn. P. Juntunen) 

RAUTU, VILPPULA, OULU, 
PORIN KARHU, 

6 ST. A-båtar 

D Eskortflottiljen 

(kapt. löjtn. H. Sandelin) 

TURSAS, UISKO, 
HERKULES 

D Minflottiljen 

(kom.kapt. A. Huima) 

AURA, 

LOUHI, POMMI, ss. POSEIDON 

D Isbrytarflottiljen 

(kapt.löjtn. S. Hall a) 

JÄÄKARHU, VOlMA , TARMO, 
MURTAJA , APU 

D Rörlig depå 

SUOMEN JOUTSEN (avriggat se
gelskepp) 

Bogserbåtar och pråmar 

Sovjetiska Östersjöflottans gruppering i juni 1941 
Befälhavare: viceamiral V.F. Tributs 

Tallin/Kronstadt/Leningrad 

O Eskadern: 

(k.am. D.D. Vdovitjenko) 

0 MARAT 

(kom. P. K. Ivanov) 

0 OKTIABRSKAJA REVOLIUTSIJA 

(kom. N.A. Petristsjev) 

0 LENINGRAD 

(kom. G.M. Gorbatsjov) 

0 MINSK 

(kom. P. N. Petunin) 

O 3. Jagardivisionen 

KARL MARKS, VOLODARSKIJ, 

LENIN, JAKOV SVERDLOV, 

ART! OM, ENGELS, KALININ 

O Vaktdivisionen 

BURJA, SNEG, TAIFUN, 

TSIKLON, TUTJA, VIeHR 

Minsveparbrigaden: 

(kom. N. A. Mamontov) 

T 201- T 218, 16 hjälpminsökare 

2. Ubåtsbrigaden: 

(kom. A.E. Orjol) 

se 309- se 311 , se 317 - se 320, 

se 322- se 324, M 90, M 94 - M 99, 

M 102, M 103 
Depåfartyg: POUARNAJA ZVEZDA, 
OKA 

skolbrigaden 

(kom. A. T. Zaostrovtsev) 

M n- M 76, se 303, se 304, K 3, 

K 21 - K 23, L l, L 2, S 11, S 12. 

se 405 , se 406 

skoldivisionen 

(kom. N.E. Eichbaum) 

se 301, se 302, se 305 - se 308, 

Pl-P3 

Liepaja/V en tspils/Riga 

D Lätta Avdelningen: 

(k.am. V.P. Drozd) 

D MAKSIM GORKIJ 

(kom. A.N. Petrov) 

D l. Jagardivisionen 

(kom. S.D. Solouchin) 

GNEVNYI, GORDYI, 

GROZJASTSJI, 

SMETLIVYI, STEREGUSTSJI 

D KIROV 

(kom. M.G. Suchorukov) 

D 2. Jagardivisionen 

(kom. G .S. Abaschvili) 

SERDITYI, SILNYI , STOIKIJ, 

STOROZJEVOI 

D l. Ubåtsbrigaden 

(kom. N.P. Jegipka) 

s 1' s 3 -s 10, s ] 01 ' s 102, 

L 3, M 71 , M 77,- M 81 , M 83, 

KALEV, LEMBIT, 

RONIS, SPIDOLA 

Depåfartyg: IRTYSJ, SMOLNYI 
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Kriegsmarine-förband i Finland (juni/juli 1941) 
(Kommodor Hans Biitow med stab i Helsingfors) 

Finska viken: 

Minfartygsgrupp Cobra 

(kom.kapt. Karl Brill) 

COBRA, KAISER, KÖNIGIN LUISE 

l. Motortorpedbåtsflottiljen 

(kapt.löjtn. Heinz Birnbacher) 

s 26, s 39, s 40, 

s 101 , s 102, s 103 

5. Motortopredbåtsflottiljen 

(kapt.löjtn. Bernd Klug) 

s 27, s 28, s 29, s 45 , s 347 

Il/5. Minröjarflottiljen 

(und .löjtn. Axel Goetzke) 

R 56, R 57, R 58, R 60, R 61 

Högsjöborgserare 

FÖHN, PASSAT 

skärgårdshavet: 

Minfartygsgrupp Nord 

(kom.kapt. Hans v. Schönermark) 

TANNENBERG, BRUMMER, 

HANSEST ADT DANZIG 

2. Motortorpedbåtsflottiljen 

(kom.kapt. Rudolf Petersen) 

s 41, s 42, s 43 , s 44, s 46 , 

s 104, s 105, s 106 

Depåfartyg 

CARL PETERS, TSINGT AU 

1/5. Minröjarflottiljen 

(kapt.löjtn. Werner Dobberstein) 

R 53 , R 54, R 55, R 63 , R 64 

Högsjöbogserare 

MONSUN , TAIFUN 

3. Förpostflottiljen 

(kom .kapt. Hans Drenckhan) 

10 st. bestyckade fisketrålare 

v 304- v 308, v 310- v 314 

Därtill c. 20 fartyg under handelsflagg 
för transport av krigsutrustning, bränsle, 
proviant m m för dessa och diverse 
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kommandon i land. Minröjarna R 59 
och R 62 anlände försenade till Finland. 
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Spelöppning i Finska viken: minor, 
minor ... 
Den tyska kriegsmarines första och vik

tigaste uppgift var att i god tid före an

fallet mot Sovjetunionen i hemlighet av

stänga Finska viken med hundratals mi

nor utan att ryssarna observerade detta. 

För transport av dem erfordrades rätt 

stora och rymliga fartyg. Av flottans en

heter var alla jagare och minsökare ut

rustade med minräls och deras kapacitet 

var 30-70 minor var. Speciella minfartyg 

med stor lastförmåga saknade Tysklands 

flotta däremot. Ett undantag utgjorde 

skolfartygen Brummer ( 450 minor) och 

Bremse (350). Det förra hade sänkts 

14.9.1940 i Kattegatt, det senare var lik

som jagarna engagerat i väster. Genom 

att gripa till civila sjöfarare upphävde 

man i någon mån bristen på minläggare. 

Redan i september 1939 hade 8 lämpliga 

passagerarbåtar beslagstagits och utrustats 

för ändamålet. A v dessa trafikerade 5 

normalt Nordsjön och 3 Östersjön. De 

fem ss. Cobra, ss. Kaiser, ms. Königin 

Luise, ms. Helgoland och ss. Roland var 

s k Seebäderschiffe som förmedlade tra

fiken mellan fastlandet och badorterna 

på öarna utanför. Oväntade tekniska be

svär i den splitternya Helgolands maski

neri gjorde emellertid detta motorfargyg 

odugligt till krigstjänst. Av Östersjöbå

tarna rekvirerades Seedienst Ostpreus

sen tillhöriga ms. Hansestadt Danzig, 

ms. Preussen och ss. Tannenberg i Stet

tin. 

Till dessa anslöts Hitlers magnifika 

lustyacht ss. Grille som planerats bära 

280 minor. Den nyttjades sporadiskt 

som minfartyg 1939-42. De reserverade 

fartygen var antingen turbinångare eller 

motorfartyg. Med sina två propellrar 

manövrerade de utmärkt och gjorde 15 
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knop. För hanterandet av de 200-400 

minorna försågs promenaddäcken med 

minräls. Bestyckningen var anspråkslös 

och av defensiv natur. Artilleriet omfat

tade vanligen två 88 mm lv.kanoner och 

4 mindre automatpjäser. Mot minor för

des paravaner i förstäven , mot ubåtar 

sjunkbomber på däck. Det största och 

nyaste fartyget Tanneberg ägde undan

tagsvis tre 150 mm kanoner och kunde 

lasta 460 minor. Det minsta och äldsta 

Kaiser hade redan 1914-18 tjänat som 

minläggare. Vid mobiliseringen stanna

de den fredstida besättningen utökad 

med specialister ur flottans reserv kvar 

ombord. Cheferna var till en början yr

kesofficerare men ersattes rätt snart av 

reservister. Flertalet hade i sin ungdom 

tjänstgjort vid Kejserliga flottan och del

tagit i första värdskriget Kaptenerna er

höll officersgrad och svarade för navige

ringen, maskincheferna för sitt eget 

revir. 
Ockupationen av Norge våren 1940 

tillförde minflottan två nya fartyg. I ör

logshamnen Horten utanför Oslo togs 

norska minläggaren Olav Trygvason 

10.4 som krigsbyte och ärvde senare 

namnet Brummer. Motorfärjan Skage

rak I beslagtog tyskarna i maj och utrus

tade den med minräls. I Frankrike rekvi

rerade de i augusti ss. Versailles till min

fartyg. 

Organisatoriskt sorterade alla Minen

schiffe under det lokala marinbefälet 

Men i augusti 1940 sammanfördes de tiH 

en egen separat avdelning under kom

modar Arnold Bentlage. Till hans förfo

gande stod 9 enheter och yachten Grille 

när han 26.5.1941 i Kiel för första 

gången informerades om "Operation 

Barbarossa". Större delen befann sig re

dan i Östersjön efter arbetsdryga måna-

der i väst, där de byggt upp minbarriärer 

i Nordsjön och vid norska kusten. Ett 

ll:e fartyg Roland låg i docka i Vlissing

en och anlände först 3.7 till samlings

platsen Swinemiinde. Vid en konferens 

här 8.6 med viceamiral Schmundt inde

lades de 10 fartygen i tre grupper för 

"Barbarossa" och deras uppgifter speci

ficerades: 

Grupp 1 (kommodor Arnold Bentlage): 

Grille , Preussen, skagerrak, Versailles. 

Uppdrag; minor mellan MerneJ och 

Ö land 18-21.6. 

Kodnamn: "Wartburg" . 

Grupp 2 (kom. kapt. Hans v. Schöner

mark): Brummer, Hansestadt Danzig, 

Tannenberg. ("Nord"). 

Uppdrag: minor i Finska vikens myn

ning 22.6. 

Kodnamn: "Apolda". 

Grupp 3 (kom. kapt. Karl Friedrich 

Brill). Cobra, Kaiser, Königin Luise. 

(Cobra"). 

Uppdrag: minor i gattet mellan Porkala 

och Nargö 22.6. 

Kodnamn: "Corbetha". 
Den ljusa årstiden var tyvärr mycket 

oförmånlig men minfälten måste läggas 

ut i god tid innan startskottet för "Bar

barossa" avlossades. Emedan minläg

garna var svagt bestyckade måste de 

skyddas av andra båtar under operatio

nen. Av sina fåtaliga styrkor avdelade 

Schmundt en flottilj motortorpedbåtar 

(Schnellboote) för varje grupp. Som 

säkring mot fiendens minor sände han 

en flottilj minröjare (Räumboote) till 

Finland. 
Minorna var av typ EMC (Einheits

Mine C) , hade klotform med 7 horn, 

laddning 250 kg och totalvikt 1150 kg. 

För hanterandet av dem längs minrälsen 

var det lådtorrniga ankarlinan innehål

lande ankaret försett med 4 små hjul. 

Försökte motståndaren avlägsna de far

liga kloten från farvattnen stötte hans 

minsvepare antagligen först på päron

formiga sprängbojar Typ D , som explo

derade i deras utrustning och förstörde 

den . Dylika svephinder strödde minlägg

arna ut i stort antal för att skydda min

spärrarna mot röjning. Magnetiska böt

tenminor medfördes inte. De var reser

verade för små träbåtar att strös ut i de 

grunda sunden mellan de baltiska öarna. 

Grupp l avgick 10.6 från Swine

miinde till Pillau för att lasta den första 

omgången 500 minor för "Wartburg I". 

Minsveparna M 31 och M 208 tog om

bord 300 svephinder var att fä llas Ost 

minlinjen. Den 18. löpte gruppen ut med 

6 andra M-båtar som skydd istället för 3. 

s-flottiljens 8 torpedbåtar, vilka hölls 

aktionsklara i MerneJ ifall kryssaren Ki

rov och dess jagare skulle uppenbara sig 

till sjöss. Klart väder med vindstilla 

rådde och minfällningen utfördes utan 

incidenter. Utläggandet av "Wartburg 

II.III" nätterna därpå förlöpte ävenså 

ostört. De tre "Wartburg"-spärrarnas 

1500 minor visade sig sedermera vara 

överflödiga. Sovjetiska övervattensfar

tyg trängde a ldrig så långt sydvart 1941 

utan drog sig tvärtom tillbaka i ett tidigt 

skede till Finska viken. Minorna orsa

kade tyskarna själva besvär och t o m 

för luster innan de slutligen röjdes upp. 

Grupperna 2 och 3 tog ombord sin 

minlast i Swinemiinde och Pillau och 

samlades 11.6 i Gdynia (Gotenhafen) 

för avfärd till Finland. De 990 horn

minorna och 1400 sprängbojarna var 

fördelade enligt följande: Tannenberg 

380, Brummer 210 minor, Hansestadt 
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Danxig 700 bojar, Cobra och Königin 
Luise vardera 200 minor och Kaiser 700 
bojar. D en 12. var bägge grupperna 
klara för avfärd . Avsikten var at t i 
spridd ordning under handelsflagg, med 
kanoner och minor dolda , färdas till för
utbestämda platser i den finlänska skär
gården och där gömma sig undan ny
fikna. Värdlandet hade lovat ställa 
lotsar och officerare till förfogande vid 
infarterna. Ändamålet med färden var 
känt blott av ett fåtal invigda i bägge 

ländernas staber. 

Med början kl. 16 startade Grupp 
Brill och kl. 22 Grupp v. Schönermark 

med kurs på Gotland som passerades 
mellan ön och fastlandet. Sjöfarten på 

Östersjön var minimal , blott enstaka bå
tar siktades och risken för upptäckt var 
ringa. Den 13. mötte grupp 2 en svensk 
flottavdelning och hälsade den med sina 
handesflaggor som brukligt är. När 
Brummer utförde ceremonin väckte 
detta uppseende. Trots förklädnaden 
igenkände svenskarna Olav Trygvason , 
ett allmänt känt norskt krigsfartyg sedan 
tio år tillbaka. Men vart båtarna var på 
väg kunde de bara gissa sig till. Gruppen 
anlände 14.6 kl. 02 till Utö där lotsar 
embarkerade och förde den till den inre 
skärgården. 

Tannenberg och Brummer ankrade 
kl. 09 vid Pensar, Hansestadt Danzig 
Syd Stor-Mälö, tätt intill stränderna, där 
de maskerades med trädruskor och nät. 
De stora främm ande fartygen väckte na
turligtvis uppseende bland ortsbefolk
ningen och sommargäster, men vad det 

rörde sig om visste bara ett fåtal lokala 
militärer. Flottans stab i Åbo sade sig 
inte var informerad om båtarnas mission 
och visade utåt en besvärad min. Um
gänget var likväl rätt livligt vapenbrö-
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derna emellan. Så tog t ex kanonbåten 
Uusi maa 17.6 minfartygens chefer E rich 
Tobias (Brummer), Wilhelm Schroeder 
(Ha nsestadt Danzig) , Hans v. Schöner
mark (Tannenberg) , deras navigatörer 
m fl officerare med på en dagslång skär

gårdstur för att bekanta gästerna med 
far lederna. 

På kvällen 13.6 löpte Grupp 3 in i 
Finska vike n mellan de sovjetiska ba
serna Hangöudd och Paldiski utan att 
upptäckas och ankrade efter midnatt 
innanför Mäkiluoto batteri. Härifrån 
förde lotsar båtarna över Barösund
fjä rden till skyddade liggplatser i den 
inre skärgården. Cobra ankrade vid 
Stor-Lå ngö, Kaiser vid Fagerö och Kö
nigin Luise nordväst Vormö. Liksom i 
Åbo skärgård började även här ett in
tensivt kamuflagearbete för att gömma 
undan fartygen . Skroven målades om i 
bruna och gröna nyanser för att bättre 
smälta samman med de omgivande 
skogbevuxna holmarnas granitklippor, 
sandstränder och vegetat ion. För att för
svåra upptäckt från luften försågs 
däcken och överbyggnaden med träd
grenar och buskar samt mönstrade nä t. 
Besättningarna fick inte gå iland, all 
kontakt utåt var avbruten . Ingen flagg 
visades. Inför nyfikna passerande båtar 
kördes personalen skyndsamt under 
däck. Begränsad båtförbindelse med 
barkasser upprätthölls till närmaste tele
fon iland då all radiotrafik var förbju
den. I radiohytten lyssnade man give tvis 
dygnet runt till ljuden i etern men inte 
ett enda gnisttecken knackade de egna 

sändarna ut. En dryg vecka hade man 
tid att i tysthet förbereda sig för kriget i 
denna lugna omgivning. 

De till minläggarnas skydd avdelade 
flottiljerna avgick planenligt till Finland 

l. Schnellboot-Flollilles depåfartyg Carl Peters vid Penser i Åbo skärgård 20.6.1941. 

från Danzigbuktens hamnar. Först 5. 
Räumbootsflottilles l O minröjare 15.6 
med tendern Elbe . På kvällen 16.6 dela
des den i två grupper av vilka 1/5 fort 
satte in till Åbo utan lots. Båtarna väck-

te här alllmänt uppseeende och diri
gerades tillbaka ut till Nagu Sandö att 
gömmas undan. Den andra ll/5 råkade 
nattetid utanför Hangöudd ut för dimma 
och R 58 kolliderade med R 57. A lle-

Utgående från den finlänska skärgården deltog JO minröjare (Räumboot, nedan) och 

14 motortorpedbåtar (Schnellboot) ur tyska .flottan i spelöppningen midsommaren 

1941. 
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samman anlöpte 17.6 Porkala Kallbåda 
och lotsades längs skärgårdsfaret till 
Sveaborg utan för Helsingfors. Av tor
pedbåtarna körde l. Schnellbootsflottil 
les 5 enheter med hög fart 16- 18.6 via 
Bogskär, U tö, Porkala till Sveaborg, där 
folket inkvarterades i Sjökrigskolan, 
emedan depåfartyget Carl Peters dirige
rats till Pensar i Åbo skärgård. Den 2. s 
Flottiljens 8 båtar färdades 17- 19.6längs 
svenska kusten via Nyhamn, Degerby. 
Skiftet till Pensar och förtöjde vid sitt 
depåfartyg Tsingtau. Under tiden utrus
tades 5. s-Flottiljens 5 båtar i Gdynia för 
att ävenså skickas till Finland. För be
vakning av havsområdet sändes 3. Vor
postenflottille med 10 bestyckade trå
lare likaså hitupp. Till ledningens för
fogande ställdes högsjöbogserarna 
Föhn, Passat, Monsun , Taifun att vara 
till hands vid haverier. Ett 20-tal tyska 
handelsfartyg för transport av utrust
ning, bränsle och proviant låg sedan 18.6 
i den finlänska skärgården. Denna 
mängd främmande båtar kunde knap
past undgå att märkas av utomstående. 

Kommodor Hans BUtow konfererade 
18.6 på Sveaborg med "Cobra"-grup
pens chefer Karl Friedrich Brill (Cobra) , 
Hermann Bohm (Kaiser), Joachim 
WUnning (Königin Luise) om de före
stående operationerna. Nästa dag reste 
han till Åbo och med R 63 ti ll grupp 
"Nord" där ett liknande krigsråd hölls 
ombord på Tanneberg. Den 20. lät han 
över radiostationen i Westend meddela 
sina minläggare att D-dagen fixerats till 
22.6 kl. 03.15. Följande dag emottog han 
själv hemifrån kodordet "Dortmund" 
vilket betydde det definitiva verkställan
det av "Barbarossa". Van att arbeta i 
skydd av mörker och dimma måste 
"Midnattseskadern " (minfartygen) nu 
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bege sig ut på havet i den ljusa sommar
natten inom syn- och räckhåll för fien
den. Väderleksrapporten för 22.6 utlo
vade svag mot morgonen tilltaga nde 
SW-vind, växlande molnighet. Under 
natten dimma, sikten 5-10 sjömil. 

Den 21.6 kl. 13.35 emottog minläg
garna de väntade signalerna från Swine
mUnde och Westend. För v. Schöner
mark betydde ordern "ge nomför Apol
da" att hans 3 fa rtyg från en punkt 5 
sjömil SW Bengtskär mot Dagös N-spets 
Tahkuna skulle fälla 4 delspärrar i linje 
efter varandra med dubbla rader minor 
( 450 E MC) jämte en linje sprängbojar 
(550 D). På återvägen skulle 140 EMC 
och 150 D störs ut W denna barriär. 

Grupp 2 lättade ankar kl. 19 och gick 
till sjöss över Gullkrona-fjärden till Örö. 
Sedan lotsarna debarkerat styrde den kl. 

22 ut på öppna havet med sydkurs. Tre 
minröjare R 54, R 55, R 63 skyddade 
täten mot minor, R 53 och R 64 mot 
ubåtar på ömse sidor. I grannskapet 
patrullerade 2. S-Flo:s S 41 , S 43 , S 46, S 
106. De övriga 4 båtarna avdelades för 
uppdragen "Coburg" (S 42, S 105) och 
"Gotha" (S 44 , S 104) utspridandet av 
12+12 bottenminor i de grunda Soelo
och Moonsunden. Vid eventuell a have
rier var Monsun och Taifun bakom för
bandet beredda för assista ns. Väderleks
rapporten stämde inte . Natten var 
mycket klar med molnfri himmel och 
sikten utomordentigit god. Risken för 
upptäckt var överhängande. Planteran
det av "Apolda I" vidtog kl. 22.40 från 
pos. 59°40'N - 22°20'0 mot söder på 
bred front med 15 knops fart och var 
slutfört kl. 23.29. Två minor från Brum
mer detonerade långt akterut och 3 
sprängbojar i H ansestadt Danzigs köl
va tten, utan att anställa skada. Fortsätt-

ningen ''Apolda II -IV" fälldes planen
ligt kl. 23.30- 01.10. 

Inalles 451 EMC och 551 D hade 
sänkts i havet samt för strömineringen 
W dessa linjer ytter ligare 130 EMC och 
122 D. Alla var på plats kl. 03.10, på mi
nuten när "Barbarossa" körde igå ng. 
Och trots att sydändan låg strax utanför 
Tahkuna tycktes inge n där ha anat vad 
som var i görningen. Vid infarten till 
Moonsundet låg 3 patrullbåtar för ankar 
utan att reagera för främlingarna . Kl. 
00.30 siktades en jagare i fjärran mot 
den östliga horisonten, den girade emel
lertid bort. Men kl. 02.28 anföll 2 MER
flygbåtar Brummer med maskingevärs
eld , som besvarades omgående av 
tyskarna. En av fl ygarna skuggade min
lägga rna på återfärden ända ti ll kl. 04.20 
då de löpte in i skärgården, förtöjde in
vid stränderna och doldes under träd
ruskor och nät. 

För Brill betydde signalen "Corbetha 
durchfUhren" fällandet av 2 på varandra 
följande dubbla rader minor (350 E MC) 
och en linje svephinder (500 D) i rikt
ning NNO-SSW mellan Porkala och Pal
diski i Finska vikens smalaste del. På 
hemresan skulle 50 EMC och 20 D strös 
ut W minlinje n. En förmodad rysk spärr 
W Nargö föranl edde chefen flytta Del II 
något västligare än planerat. Vädret var 
fint även här och sikten mycket god hela 
natten. Det närbelägna Ta llin med sina 
flottstyrkor var ett starkt hot och kunde 
leda till en ödesdiger sammanstötning. 
Oroväckande rapporter om ubåtar och 
jagare på väg upp från Rigaviken och 
slagskeppet Oktiabrskaja Revoliutsija 
och 2 jagare liggande vid Nargön ledde 
till att Brill gavs fria händer att avbryta 
hela före taget ifall läget så fordrade. 

Grupp 3 samlades mot kvällen i den 

yttre skärgården . De till dess skydd av
delade 5 minröjarna ur 5. R-Flo och 1. 
S-Fio:s alla 6 torpedbåtar anl ände kl. 
20.30 från Helsingfors och förtöjde lång
sides. För assistans fanns bogserarna 
Passat och Föhn på platsen. Förbandet 
gick till sjöss kl. 21 .40 fö rbi Kallbåda fyr, 
där lotsarna samlades upp av Föhn. l 
spetsen R 61, R 56 R 58, sedan R 60 och 
R 57 lägga nde ut bojar i far leden. Flank
erna övervakades av S 39, S 40, S 101 , S 
102, S 103, S 26. Operation "Corbetha I" 
satte i gå ng något försenad kl. 23.00 med 
14 knop från en punkt 5 sjömil O 
Kallbåda med kurs 221 ° intill kl. 23.40, 
då den lades 196° för "Corbetha II " . De 
sista av 350 EMC och den 569:e spräng
bojen föll kl. 00.40 på pos. 59° 30'N -
24°09 '0. Mellan kl. 00.50 och 01.57 föstes 
de återstående 50 EMC och 131 D över
bord W denna minvalL Fartygen pas
serade åter Kallbåda kl. 03 och uppsökte 
sina gamla ankarplatser. De små trä
båtarna återvände kl. 04 till Sveaborg. 
Ä ven "Corbetha" var på plats i god tid. 
Företaget avlöpte smärtfritt. 

Blott S 39 och S 103 skadades vid 
bottenkänning i skärgården. Trots att 
tyskarna uppträdde i närheten av den 
estniska kusten i nära nog dagsljus tyck
tes man på den sidan inte misstänka nå
go nting. Inte ens den östligaste minläg
ga ren Kaiser, med positionsljusen tända, 
väckte något som helst intresse. Fyrarna 
o a belysning längs kusten var tända, 
några bevakare dåsade för ankar utan
för. Främlingarna anropades från olika 
platser med morsesigna len KB, men det 
var all t. S-båtarna siktade "Oktoberre
volutionen" utanför Tallinn och flottilj
chefen Birnbacker anhöll per radio att 
få attackera slagskeppet. Detta bifölls 
men tekniska stäringar i Westend hind-
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rade honom emotta det jakande svaret. 
Här missade tyskarna en god chans. För
sta ronden hade f ö lyckats utmärkt. 

Några kompletteringar blev nödvän
diga. Den första D 2 lade Brummer 25-
26.6 i skydd av tät dimma N Maon
sundet med 100 EMC och 50 D. Ut
flykten kostade tyskarna två S-båtar S 
43 och S 106, som under småtimmarna 
stötte på ryska minor och sjönk. En an
nan liknande sats minor D 5 ströddes ut 
O " Apolda" 2-3.7 utan incidenter. 
Innan nästa stora minoperation behöv
des komplettering från Tyskland. Ett 
första ti llskott 150 EMC skeppades 5-
7.7 med ms. Preussen från Swinemlinde 
till Åbo, då rundandet av Hangöudd an
sågs för riskabelt numera. De föl jande 
transporterna drog ut på tiden och sked
de först i augusti med Grille, Skagerrak, 
Versa ill es och Roland. Den 8. anträdde 
Preussen , Tanneberg och Hansestadt 

Danzig hemresa n från Åbo längs den 
svenska 3-milsgränse n med 8 R-båtar 
som konvojerare. Dagen därpå råkade 
de in i ett dem obekant svenskt minfält 
utanför Össby på Ö land (56°15'N- 16° 
43'0) , stötte efter varandra på tingestar 
de själva var vana att strö ut till andras 
fördärv och gick under all a tre med 20 
man. En kännbar förlust för minläggar
flottan. 

Kriegsmarines ursprungliga opera
tionsplan för "Barbarossa" avsåg att an
vända ubåtar i Fi nska viken utanför de 
sovjetiska hamnarna, bakom de plane
rade minfälten , till att torpedera till havs 
påträffade större örlogsfartyg och att 
minera infarterna där. Men vid mötet i 
Kiel 6.6 överfördes uppgiften på Finland 
allena. Finska flottan hade a lltså åtagit 
sig att medverka på ett hörn redan innan 
ridån gick upp för dramat. De stora 
ubåtarna Vetehinen, Vesihiisi och lku-

M in or lastas ombord på finska flolians ubåtar Vetehin en, vesihiisi och !k u- Turso. 
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T urso sk ull e i hem lighet lägga sina mi
nor utanför estniska kusten och, om de 
ryska slagskeppen kom i deras väg, tor
pedera bjässarna. Genera l Valve hade 
föreslagit överbefälhavaren ubåtarnas 
nyttjande i ett så tidigt skede som möj
ligt. Kommodor Sundman hade å sin 
sida för stabschefen Heinrichs berättat 
om förhandlingarna med Seekriegsle i
tu ng. Frågan kom på detta sätt till Man
nerheims kännedom längs två skilda ka
naler. 

Med full stridsutrustning: de 4 tor
pedrören laddade och de 10 minschack
ten fy llda med 20 tyska minor färdades 
de tre ubåtarna 16.6 från Helsingfors till 
Emsalö för att avvakta händelsernas ut
veckling. På samma ankarplats inträf
fade depåfartyget Sisu 20.6 med Vesik
ko och Saukko. Då hade Heinrichs re
dan informerat Sjöstridskrafternas stab 
om att president Ryti och Mannerheim 
godkänt den planerade aktionen. Men 
ubåtarna fick på inga vil lkor råka i nå
gon som helst mellanhand eller riskeras 
i onödan hade statsöverhuvudet och 
marskalken bestämt. statsledningen 
övertog sålunda hela ansvaret. 

Operationen förbereddes i detalj vid 
staben. Utslagsgivande var den riskfria 
överfarten under rådande fred och över
raskningsmomentet. Ingen skriftlig or
der utfärdades, Valve gav endast munt
ligt flottiljchefen Arto Kivikuru sina 
direkt iv. De avsedda minlinjerna hade 
inrita ts på en karta . stabens operativa 
avdelning, beordrade 21 .6 Ubåtsflottil
jen verkställa denna första krigshandling 
till sjöss. Ombord på Sisu gav Kivikuru 
samma dag de tre ubåtscheferna separat 
sin muntliga order: Minorna bör fällas 
på de angivna platserna. Om värdeful la 
torpedmål dyker upp får de attackeras. 

Färderna är strängt hemliga och inga an
tecknin gar i loggboken får göras. Skrift
lig rapport ska ll däremot avges efteråt 
till flottilj chefen . Ytläge bör bibehållas 
intill kl. 24 och radion kontinuerligt av
lyss nas, då ändringar kan ifrågakomma. 
Skulle minorna fiskas upp av utomstå
ende faller ingen misstanke på Finland, 
medan de är av tyskt fabrikat. Kapten
löjtnanterna Kalervo Kijanen (Vesihii
si) , Kaarlo Pakkala (Vetehinen) , Kauko 
Pekkanen (lku-Turso) jämförde efteråt 
ute på däck de erhållan direktiven. Att 
utföra rena krigshandlingar under rå
dande fred föreföll dem egendomligt. 
Månne inte något missförstånd förelåg? 
Äldste chefen Kijanen åtog sig att på 
nytt fråga flottiljchefen. På sin anmärkning 
att den utfärdade ordern förutsatte krigs
tillstånd, vilket ju inte rådde, fick han ett 
kort svar att lyda order utan att fråga 
dessmera, bakom den srod tillräckligt 
höga herrar! Med detta besked gick 
trion snällt till sjöss sama kväll:· 

Vetehinen begav sig till Hamn
holmen utanför och därifrån kl. 22 ut på 
havet i ytläge. Vid Hogland siktades rö
kar som kl. 23.15 visade sig härröra från 
minfartyget Amur och en bogserare. 
Pakkala lät dem passera och dök vid 
midnatt ned till 20 m. På periskopdjup 
såg han kl. 02.15 en fullt upplyst ångare 
passera. I gryningen närmade man sig 
Kunda , målet för resan. Minorna lades 
kl. 07.38-08.25 mellan Löuna-Uhti och 
Kundabuktens östra udde Letipea. Un
der hemresan sågs en ubåt kl. 10 vid 
Pohja-Uhti. Utanför de yttre skären 
kom Vetehinen åter upp till ytan kl. 15 
och förtöjde invid Sisu kl. 20.47. Chefen 
avgav skriftlig rapport. 

Iku-Turs o lättade ankar kl. 21 på 
Svartbäcksfjärden och styrde ut förbi 
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Söderskär till öppet vatten. Vesihiisi 
följde kl. 21.45 och tog vägen via Glos
holm. Sinnesstämningen var något upp
jagad och när radion kl. 23 tog upp ett 
gnisttelegram lydande "stoppa genast -
avvakta närmare order" vände ubåtarna 
åter och träffades vid Glosholm. Che
ferna beslöt ta reda på vad saken gä llde. 
Vid te lefonkontakt från land med sta
ben visade sig signalerna " till alla" be
röra endast trupptransporterna från 
Åbo till Åland. Ubåtarna begav sig 
skyndsamt ut igen kl. 02.25. Iku-Turso 
lade sina minor kl. 08.15- 09.06 vid ön 
Mohni och Vesihiisi sina kl. 09.05- 10.25 
mellan Vaindlo och Kalkgrund. Under 
färden varsebl evs ingenting av intresse 
och på kvälle n var båda tillbaka vid Em
salö igen. Därmed hade de estniska vatt
nen begåvats med 60 tyska minor ut
lagda av det alltjämt officiellt neutrala 
Finlands ubåtar. Trion förlades i sträng 
karantän , all kontakt med yttervärlden 
avbröts. Denna isolering upphörde först 
26.6 sedan Finland konstaterats befinna 
sig i krig med Sovjetunionen. 

Med Högkvarterets benägna tillstånd 

fortsatte minoffensiven 23.6, men bruket 
av torpeder förbjöds denna gång. I gry
ningen 24.6 lade Vesihiisi 18 minor NO 
Ruuskeri och Iku-Turso 20 söderom 
denna ö. På morgonen 26.6 lade lku
Turso igen 18 minor S Vaindlo och 
Vesihiisi 18 SO Lill Tyters. Vetehinen 
hade lidit maskinhaveri och planterade 
först 28.6 sina J 7 minor S Hogland. 

Nästa framstöt avsåg vattnen kring 
Levansaari, Seiskari och Björköarna. 
Men 5.7 föranledde det militära läget 
ge neral Valve förbjuda ubåtarna bege 
sig ut. Endast l k u-Turso tilläts bli kvitt 
de i minbrunnarna kvarblivna 18 minor
na l l .7 utanför Käsmu. En paus på en 
månad inträdde under vilken ubåtarna 
låg overksamma för ankar, maskerade 
under nät och trädruskor mot upptäckt. 

Minorna ås tadkom en del skador på 
den motsatta sidan. Lettländska ss. Ras
ma stötte 5.7 på en av dem och måste 
sättas på grunt vatten vid Mohni. Tyska 
S 26 och S 28 torpederade sedan ånga
ren . På Vesihiisis minor vid Ruuskeri 
skadades jagaren Steregustsji och ss. 
Vjatjeslav Molotov, i kustfarl eden est-

Minspärren "Kipinola " blir till. Ruotsinsalmi i aktion 
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Finska minfartyget Ruotsinsalmi (Svensksund) fullastad med homminor. 

niske ss. Marija. Ubåten SC 301 stötte 
27.8 på en av de minor Yesihiisi lämnat 
SO Lill Tyters och gick förlorad. De fin
ska ubåtarnas tjuvstart innan kriget ens 
kommit igång orsakade således den ge
mensamma fienden en del avbräck och 
förluster. Några för torpeder lämpliga 
mål hade inte uppenbarat sig. Av de 
båda slagskeppen flyttades Marat redan 
20.6 kl. 12.20 från Tallinn till det säkrare 
Kronstadt. Giganten passerade Hogland 
följande morgon , Vetehinen ön samma 
kväll - för sent. "Oktoberrevolutionen" 
kvarlåg i Tallinn och begav sig först 1.7 

iväg österut. 
Sedan Finlands riksdag 25.6 förklarat 

krigstillstånd råda bidrog flottan öppet 
med hundratals minor som komplette
ring mellan de tyska minfälten . De för
sta större hindren utlades i farleden me!-

lan Estland och Hangö. Efter överrens
kommelse med tyskarna fällde Riilahti 
och Ruotsinsalmi i gryningen 26.6 spär
ren " Kipinola" SO Hangöudd. Den 
innehöll 200 kontaktminor i en linje 10 
sjömil lång. Fyra tyska S-båtar skyddade 
företaget medan Passat och R 57 låg vid 
J ussarö klara för assistans. Nästa natt 
föste samma par ut "Kuolemajärvi " -lin
jen med 200 minor NO Odensholm och 
natten 29/30 den 200 minor omfattande 
"Valkjärvi" i farleden mellan Tallinn 
och Kronstadt. Kring denna kärna bygg
de vapenbröderna sedan i augusti upp 
den namnkunniga "Juminda"-barriären , 

vilken blev så ödesdiger för ryssarna vid 
evakueringen av Tallinn sjövägen. 

* 
Liksom tsarens flotta sommaren 1914 

under första världskriget spärrat Finska 

197 



Minfartyget Marti lade ut de första ryska minorna 23.6 mellan Hangö och Odensholm. 

viken medels en i dess smalaste del upp
byggd central försvarslinje av minor be
vakade av kustartilleri mellan Porkala 
och Nargö improviserade den sovjetiska 
marinledningen för alla eventualiteter i 
juni 1941 en liknande defensivlinje fram
skjuten längre västvart mellan nyför
värvet Hangöudd i norr och Dagö i sö
der. Kustbatterierna här och på Odens
holms skulle skydda det vidsträckta min
fältet. 

Utgående från Tallinn kastade min
fartygen Marti och Ural, jagarna Minsk, 
Leningrad, Artiom, Karl Marks , Volo
darskij natten 22-23.6 skyndsamt de för
sta 1000 minorna och återvände efter ut
fört värv kl. 06.40 till flottbasen . J agaren 
Surovyi assisterad av 3 minsvepare, 6 
patrullbåtar och 4 flygb åtar ombesörjde 
närskyddet av dem. Tyskarna hade då 
redan lagt ut sina, och båda parternas 
minläggare hade av en slump befunnit 
sig till sjöss vid olika tidpunkter och på 
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skilda platser utan att veta av varandra. 
Utvidgaodet av minspositionen fortsatte 
systematiskt ett par nätter till, så att den 
slutligen bestod av 3059 kontaktminor 
oh 489 svephinder. Några allvarliga för
luster orsakade denna mäktiga barriär 
inte tyskarna. Men i den tyska "Apolda" 
nära intill råkade kommadar Ivan Svja
tovs från Rigaviken utsända täckstyrka , 
kryssaren Maksim Gorkij och 1. Ja
gardivisionen, illa ut och led svåra ovän
tade förluster. 

Efter att ha passerat Irbensundet och 
fortsatt utmed Ösel och Dagö med 22 
knops fart överskred förbandet vid 02-
tiden 23.6 med NO-kurs 22°-meridianen 
och hamnade intet ont anande in i den 
föregående natt utlagda "Apaida ". Tä
tfartyget Gnevnyi stötte kl. 02.40 på en 
mina, förlorade vid explosionen hela 
backen jäms med bryggan, fattade eld 
och sjönk. Fartygen stoppade och jaga
ren Gordyi begynte bärga överlevande 

Kryssaren Maksim Gorkij minsprängdes 23 juni 1941 och var ur spel för resten av 

kriget. 

ur havet. Kommendörkapten Ustinov 
och större delen av besä ttningen lycka
des kollegan Efet och hans män dra upp 
ur det våta. Men motgångarna fortsatte. 
Utanför Tahkuna detonerade en mina i 
Gordyis paravan och kl. 03.22 en annan 
under Maksim Gorkij , vars hela för
skepp bröts av. Assisterad av Steregust
sji förde kommadar Anatoli Petrov sitt 
fartyg till en skyddad plats invid ön 
W orma. 

Läget var förvirrat och hjälp tillkalla
des. Bogserad av bärgningsfartyget Nep
tun och omgiven av minsvepare anlände 
krymplingen 24.6 till Tallinn, tätades 
provisoriskt och anlöpte slutligen 27.6 
Kronstadt för reparation. Så e limine
rade slumpen en kraftig modern krys
sare redan i första ronden. Inte nog där
med. En av de skyddande minsveparna 
T 208 stötte på en av minorna i 
"Gotha", bröts itu och gick under. Kom
mande från Rigaviken gick ubåten M 81 
förlorad i samma spärr 1.7, en vecka se
nare M 99 och T 216 antagligen i "Apol
da" . De tyska minorna beskattade alltså 
rätt kraftigt motståndarens fartygsbe
stånd vid spelöppningen. 

Redan innan två veckor gått tillända 
var Finska viken i det stora hela av
stängd från Östersjön. Det av alla parter 
men av olika orsaker eftersträvade 
inkorkandet av viken hade överligats. 
Allt som allt fanns över 5000 hornminor 
och 2000 svephinder på plats. Eftersom 
de utlagts vid olika tidpunkter på olika 
platser ägde inga direkta konfronta
tioner mellan såningsmännen rum. Tys
karnas mineringar ställdes aldrig på 
prov, då ryssarna inte på allvar försökte 
forcera dem. De lärde så småningom 
känna deras läge och nöjde sig med att 
röja små luckor i dem. De inkräktade 
även på de egna fartygens röreslefrihet. 
Sjökrigets tyngdpunkt försköts rätt snart 
mot öster in i Finska vikens innersta del 
och minorna låg kvar i väster till tvivel
aktig nytta. Minorna för "Barbarossa" 
visade emellertid vilken riktning sjökri
get skulle komma att taga för framtiden . 
De krigförande skulle i stor utsträckning 
år efter år ty sig till minor i tusental. 

* 
Om ubåten Vesihiisis mineringsfärd 

22.6.41 rapporterade kaptenlöjtnant Ki-
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janen enligt order sin flottiljchef som 
följ er: 

" Avfärden hade bestämts från Em
salö 21.6.41 kl. 21.45 längs den hemliga 
Glosholms-farleden. Medan båten be
fann sig på väg ut emottogs kl. 23 ett 
allmänt radiotelegram, där färden an
nullerades. Radisten lyckades inte be
stämma avsändaren på grund av stör
ningar. Vid gra nskning av meddelandet 
uppfat tades detsamma dock inte avse 
Vesihiisi. Men då Iku-Turso återvände 
längs den närbelägna Kalkskärs-leden 
och bekräftade att anropet gällde a lla , 
var läget till de n grad oklart, att jag be
slöt ta telefonkontakt. 

Uppnåendet av förbindelsen tog nå
gon tid , emedan lotsstationen på Ägg
skär saknade telefon varför jag var 
tvungen färd as till Glosholm. Efter sam
talet med Sjöstridskrafternas stab åter
upptog jag färden 22.6.41 c. kl. 02.30. 
Dök redan i utfartsleden och färdades 
hela vägen i undervattensläge till pl atsen 
för minfällningen. Minorna lades enligt 
bilagda kartskisser. 

Under färden siktades c. kl. 05 .00 e tt 
handelsfartyg och under själva minlägg
ningen kom en galeas från Estlands kust 
med nordkurs. Under hemfärden släng
de vi mitt i Finska viken ett fingerat pe
riskop i sjön i den rådande västvinden. 

Återkomst till Vahterpää ankarplats 
22.6. kl 19.45 efter en inall es 12 timmar 
lång oavbruten undervattensfärd . 

Ombord depåfartyget Sisu 22.6.41 
Kapt.löjtn. K. Kijanen" 

Torpedmatrosen Aleksi Meuronen gjor
de sina egna iakttagelser: 

"Det blev söndag och vi väntade som 
vanligt på den sedvanliga helgdagsper-
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missionen. Då meddelades plötsligt, att 
ingen får lämna båten, några permissio
ner beviljas inte. Varje man beordrades 
dra på sig skyddskläder. Ett vidlyftigt ar
bete väntade. Vi ersatte övningstorpe
derna med riktiga explosiva sådana och 
tog även ombord reservtorpeder. Föl
jande dag lastade vi minor. De var tjugo 
stycken 800 kilos sjöminor, tyska minor. 
Sedan färd ades hela flottilj en till Borgå 
skärgård och ankrade. 

Ett par dagar innan kriget bröt ut var 
det dans på ångbåtsbryggan. Bryggan 
var vitmålad och varje dag anlöpte den 
vita ss. J.L. Runeberg densamma. Ge
no m kikarna betraktade vi de svängande 
kj olarna. D agen var vacker och solen 
sken från en klarblå himmel. Man borde 
abso lut få kvällspermission . Jag upp
sökte försteofficeren , gjorde ställnings
steg och bad att få besöka danstillställ
ningen. Löjtnant (Eero) Pakkala sade 
att det inte gick för sig. 

Vår första resa vidtog. På morgonen 
22.6.41 kl. 03 låg vi utanför den estniska 
kusten. En stor jagare vaktade inloppet 
till farleden. Ombord hos oss kommen
derades absolut tystnad . Vi dök under 
jagare. Vi visste, att den ägde hydro
foner, som avslöjade det minsta ljud . Vi 
lyckades passerar den och efter en stund 
kom vi upp till 30 meter. På ytan rodde 
en fiskare, som inte anade vilken stor 
fisk som simmade därunder. Det är 
märkligt huru vattnet leder alla ljud . Vi 
hörde knarrandet av årorna och hur fis
karen flyttade på fötte rn a i båten. 

Hunna till mineringsplatsen fä llde vi 
den ena minan efter den andra, tjugo 
minor, kanske för tjugo fartyg, måhända 
fö r ingenting. Vid hemkomsten hörde vi, 
att Tyskland anfallit Sovjetunionen och 
redan erövrat fl ere grä nsstäder. " 

Litteratur 

Submarine Warfare in the Arctic: 

Option or Illusion? 

Mark Sakitt. 

Utgiven 19~8 av International Strategic Institute at Sranford (ISIS), Center 
for International Security and Arms Control. 

Temat för boken är den nya amerikanska maritima stra tegin , och den är ett debattin

lägg mot denna strategi. 
Boken är uppbygd i två stycken, där det första behandlar den ga mla strategin , 

perioden 1950- 75 då de fyra huvuduppgifterna för flottan var: fredsbevarande, beva

rande av terrorbalansen, bevarande av sjöherraväldet och en strykedemonstra tion 

främst riktad mot tredj e världen . 
Den nya strategin , vilken i stort gå r ut på att möta Sovje t så nära Murmanskbasen 

som möjligt och där slå ut hans strategiska ubåtar, vilka av USA bedöms inte bara 

vara ett redskap i terrorba lansen utan också en strategisk reserv. 

För att klara ut detta lanseras 600-fartygsflottan av John F Lehman, Marin

minister. Att det behövs så många fartyg förklaras med att de t gä ller att engagera 

Sovjets flotta på så många platser som möjligt vid en konflikt i Europa. 

Enligt studier i USA , krävs det minst fyra hangarfartygsstyrkor för att ha en 

möjlighet att överleva en attack nära Kola-basen. 
Andra studier är dock mera pessimistiska och menar att chansen är mycket liten 

för stora övervattensfartygsstyrkor att överleva nära den starkt försvarade sovjetiska 

nordkusten. De stora mål som USA:s hangarfartyg utgör kan locka Sovjet ti ll att 

använda taktiska kärnvapen , om bjärtlandet hotas. Detta är tvärtemot iden med den 

nya strategin , vilken har som mål: kärnvapensavskräckning. 

Den 15 grupper stora hangarfartygsstyrkan kräver skydd av etthundra attack

ubåtar, vilka ingår i 600-fartygspaketet. En stor del av dessa byggs för strid i Ishavet. 

Sovjets nya ubåtar tenderar att bl i mindre , tystare och kan operera på större djup. 

Den nya attackubåten lär enligt uppgift inte kunna detekteras av USA:s fasta 

undervattensspaningssystem, SOSUS. 
Ti ll skillnad frå n USA bygger Sovjet flera olika typer av ubåtar, optimerade för 

olika roller, bl a bygger man en liten attackubåt idealisk för grundare vatten typ 

Barents hav. Risken är stor att USA möter e n mycket större styrka i framtiden , då 

Sovjet upplever den nya strategin som ett stort hot. 
USA:s fasta spaningssystem, SOSUS, har ingen verkan in i Ishavet. Det finns en 

kedja mellan N Norge och Björnön som når in i Barents hav , men den är känd av 

Sovjet och torde inte fungera vid ett eventuellt krigsutbrott. 
Enda möjligheten för USA är att använda sig av ubåtar med kabelhydrofon, TAS. 

Studier visar att det tar mycket lång tid att detektera annan ubåt under de speciella 

förhållanden som råder i Ishavet. Det tar minst en månad för 60 amerikanska 
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attackubåtar att hitta 20 av 40 sovjetiska strategiska ubåtar. 
I bokens andra stycke leder författaren , med hjälp av matematiska formler och 

diagram, i bevis , problemen med att inom rimlig tid uppsöka och osakdliggöra en 
fientlig ubåt. 

Boken är inte direkt lättläst, frånsett att den är på engelska, så förutsätts man 
kunna en del om hydraakustikens värld, inte bara rent elementärt utan man bör 
även ha gått fortsättningskursen. 

Författen vill med boken få läsaren att vara kritisk mot USA:s nya maritima 
strategi genom att ställa ett antal frågor: till läsaren utan att själv besvara dem. 
Istället redovisar författaren ett antal antaganden och andra möjligheter, som läsa
ren kan ta ställning till. Dock konstaterar han att "Vi bygger förmodligen fel slags 
flotta". 

Leif Carlsson 

PEARL HARBOUR, The verdict of history 
GORDON W. PRANCE med Donald M. Goldstein och Katherine V. 
Dill on 
McGraw-Hill Boook Company 1986. 

Tidigare av samma författare: AT DAWN WE SLEPT, MIRACLE AT 
MIDW A Y samt TARGET TOKYO. 

Boken kan med fördel ses som en uppföljare till AT DA WN WE SLEPT, även 
denna om anfallet på Pearl Harbour 7 december 1941. Boken är en sammanställning 
av huvudförfattarens forskning under 37 år och kompletterande forskning genom
förd av medförfattarna efter G W Prances död 1980. 

De av läsarna som så här 50 år efter det japanska anfallet på Pearl Harbour vill 
läsa om vad som hände i samband med anfallet skall inte börja med den här boken 
utan snarare leta efter boken At Dawn We Slept, som på ett ingående sätt behandlar 
själva anfallet samt förberedelserna inför detsamma. 

Den här presenterade boken, Pearl Harbour, The Verdict of History behandlar 
istället, varför anfallet kunde bli en sådan överraskning för den amerikanska 
stillahavsflottan, som det blev. Var det så att den amerikanska högsta ledningen 
kände till anfallet i förväg, men lät de japanska styrkorna genomföra sitt anfall utan 
nämnvärd motverkan, för att kunna få opinionen i USA att inte längre ifrågasätta ett 
amerikanskt inträdande i andra världskriget på de allierades sida? Ja, detta är ju en 
av de stora frågorna som funnits kvar efter kriget i olika tappningar. 

Prance redovisar i boken de olika typer av förvarningar, som erhölls under perio
den innan anfallet och därmed USAs inträde i kriget. Flertalet av dessa vida
rebefordrades till de olika befälhavarna för de amerikanska styrkorna, förutom på 
Hawaii, också till Panama och Filippinerna. Häri låg en del av problemet, nämligen 
att alla räknade med att det främst var Filippinerna, som var i omedelbar fara för 
anfall. Inte kunde väl Japan ens tänka på att anfalla US Navy i sin huvudbas? Detta 
trots ett antal krigspel med detta scenario tidigare under trettio-talet. Nästa problem 
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var att respektive Arme- och Marinstab i Washington inte vidarebefordrade alla 
meddelanden och underrättelser de hade om Japans planer på krig, detta för att inte 
"ropa varg" för ofta. 

Prance pekar på att stor del av skulden för resultatet får läggas på befälhavarna 
på Hawaii, amiral Kimme! som chef för stillahavsflottan och general Short som chef 
för armetörbanden med uppgift att skydda basen, som trots bland annat ett medde
lande i slutet av november med rubriceringen "Krigsvarning" inte vidtog några be
redskapsåtgärder som stod i ens nämndvärd proportion till den mängd av varningar 
som trots allt delgivits dem. Hela skulden läggs dock inte på dessa, utan Prance 
pekar på ett antal fall av felaktiga bedömningar och handlingar på olika nivåer som 
tillsammans kom att få detta fatala resultat. 

l samband med redogörandet för varför det hände behandlar Prance även de 
många utredningar som tillsattes för att utreda händelsen, kommentarer i ameri
kansk press m m, vilket ger en intressant inblick i amerikansk politik och allmänhe
tens uppfattning om situationen i och utanför USA 1941. 

Som avslutning i boken drar Prance ett antal slutsatser som fortfarande har sitt 
berättigande om vilken beredskap en demokrati måste ha för att undvika att utsätta 
sig för ett överraskande anfall som Pearl Harbour. Dessa bör även kunna appliceras 
på svenska förhållanden. 

Jag anser att boken på ett mycket bra sätt belyser många av de fakta som förelåg 
vid tiden för anfallet och de bedömningar och misstag som gjordes på båda sidor. 
Dock kommer nog inte alla frågetecken att för gott vara uträtade i och med denna 
bok. Det finns fortfarande hemligstämplat material i arkiven. Döljer de något ovän
tat? Jag kan inte rekommendera boken till någon som bara vill slå ihjäl några timmar 
med en god bok. Ett stort intresse för epoken och tidigare läsning av At Dawn We 
Slept är nödvändigt för att tillgodogöra sig denna guldgruva om en av de historiska 
krigshändelserna. 

B Nilsö 

AMALNACCO NAV ALE är den italienska marinkalendern och dess årgång 1990-
91 redovisar på 1080 sidor detaljerat uppgifter på 189 nationers örlogsfartyg jämte 
säkert mer än tusen foton och skisser. På 184 av dessa sidor finner man data för 
marint flyg, robotar, kanoner, torpeder, minor, radar, sonar, m m. Liksom i tidigare 
årgångar redovisas - märkligt nog - alla mariners fartyg för sjömätning, hydrografi 
och oceanografi i en särskild bilaga, skild från örlogsfartygen. 

Som en särskild "nation" upptar den italienska marinkalender även N A TO:s 
flotta, som förutom medlemmarnas flottor , består av forskningsfartyget ALLIANCE 
på 3.200 t med en blandad besättning från de olika medlemmarna. 

Sverige är noggrant specificerat på 16 sidor med 35 foton och 18 skisser. Även 
Kustbevakningens samtliga fartyg är med som ett särskilt avsnitt efter Flottans och 
Kustartilleriets fartyg. 
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Intresset att övervaka sjöområdena är stort. För Sovjet redovisas 280 sjömätnings

fartyg , 86 forskningsfartyg 73 telespaningsfartyg, för USA 41 sjömätare och för 

Sverige 3 sjömätare och 1 telespaningsfartyg. 
Den italienska marinkalendern anger, att de båda supermakterna - USA och 

Sovjet- har minskat sina flottor, Sovjet bl a genom att utrangera sedan länge över

åriga enheter. Men samtidigt pågår där nybyggnad av tekniskt högkvalificerade far

tyg. Ubåtar med ballistiska robotar e ller kryssningsrobotar anses numera var en 

sjömakts viktigaste vapen. USA har 151 dylika atomdrivna ubåtar jämte 24 under 

byggnad och planerade medan Sovjet förfogar över 195 atomdrivna och 185 

dieseldrivna ubåtar jämte några av båda slagen under byggnad. Ä ven medelstora 

mariner bygger ubåtar, dock ej med atomdrift. Australien och Nya Zeeland avser 

bygga 2.450 tons ubåtar av den "svenska typen 471 ". Norge bygger sex 1.040 tons 

ubåtar i Tyskland av tysk typ 210. Andra länder har även ubåtsbyggen på egna varv, 

t ex Holland (2.450 t), Sverige (V ÄSTERGÖTLAND-klassen, 1.070 t och den pla

nerade "A 19"-typen på ca 1.200 t) , Turkiet (1.450 t) m fl . 

Många nationer bygger fregatter eller korvetter av varierande sto rlek, men nu

mera ofta med måttlig fart. De fyra danska fregatterna av THETIS-klass (2.700 t, 20 

kn) är i fredstid avsedda för fiskeövervakning , men förberedda att i krig bli 

robotbestyckade fregatter. Större typer byggs av Tyskland (4.300 t, 30 kn), Storbri

tannien (4.200 t, 28 kn) , Spanien (4.000 t, 30 kn) , Holland (3.300 t , 30 kn), och 

Frankrike (dels 3.200 t, 25 kn , dels 2.900 t, 20 kn) , medan Israel (J .200 t, 42 kn) , 

Sovjet (1.100 t, 34 kn) och Singapore (550 t, 35 kn) satsar på högre fart. Även 

Fi nl ands robotbåtar av LUOKKA-klass (320 t, 30 kn) har högre fart än de svenska 

kustkorvetterna av GÖTEBORG-klass (380 t, 27 kn). 
Nybyggnad av landsättningsfartyg tycks vara minimal. Marinkalendern anger, att 

de sovjetiska landsättningsfarkosterna av POMORNIK-klass (380 t , 55 kn , lastar 100 

t) är världens största svävare. 
ALMANACCO NAV ALE redovisar även tillverkaren av utrustningen , t ex so

nar " Krupp Atlas 410-A4", eldledning "PEAB TORC- I", radar "Philips A WS-5" o 

dyl, vilket måste anses vara mycket detaljerat. 
En färgrann flaggkarta med 233 flaggor ger en vacker färgklick åt den italienska 

marinkalendern , vars redaktörer - Giorgio Giorgerini och Augusto Nani - har all 

heder av denna datatyngda bok. 
Allan Kull 
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Film/video som speglar händelser i marinen från seklets början fram till vår 
tid finns i AMFs arkiv som är ett av de största militära filmarkiven. Nu i 
nyinredda lokaler i Gamla Militära Stabsbyggnaden. 
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Ring eller skriv och beställ katalog eller fråga oss. 
ARME- MARIN- OCH FLYGFILM 
skeppargatan 61 114 59 Stockholm 
Tfn 08-667 09 40 Fax 08-663 67 41 

SöDERTÄUE HAMN 
- Stockholmsregionens snabbaste hamn -

(' Telefon 0755-237 40 237 50 
Telex 10273 · Telefa~ 0755-319 49 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

Vi har nautisk utrustning för Dig som kräver 
tillförlitlighet och hög prestanda under alla förhållanden. 

C A Clase AB, Ruskvädersgatan 8, 417 34 Giitehor~. 
Telefon 031-54 01 50 , Telefax 031-53 46 37. Telex 206% 

HAlMARHAMN 
VIRNESHAMNEN 

En kontinuerlig utökad linjetrafik sörjer för god 
regularitet i godsflödet. 
Räkna med Kalmar hamn för dina virkesskeppningar. 

Box 810, 391 28 Kalmar 
Telefon: 0480-157 75 

Rätt klimat ombord 

.Fläkt 
ABB Fläkt Marine 
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Kompetent, 
till v er kar o bunden ... 
.. . med båda fötterna 
på jorden! 

V år affärside syftar till att våra kunder skall få ut mer 
av sin teknik tilllägre totalkostnad. 

Främst arbetar vi inom elektronik, telekommunikation, 
informationsbehandling och flygplatsteknik Och vi arbetar 
ofta med system, som kräver goda teknikkunskaper 
och stor kännedom om de olika betingelser som gäller, 
där systemen verkar. 

Tczlub 
351 80 VÄXJÖ, tel 0470-420 00 

Telub AB - dotterbolag till Celsius Industrier AB 
har totalt ca 1500 medarbetare i främst Arhoga. 
Göteborg, Linköping. Malmö. Stockholm , Vä,\jä och 
Östersund . 
Företaget omsiiiler ca 850 miljoner kronor 

Välkänt namn 
blir nytt namn 

på gammalt välkänt 
företag. 

Bofors Electronics byter namn. Från och med den l juli 1991 

heter vi NobelTech Systems AB, ett namn som tydligare anger 

vår tillhörighet till Nobelkoncernen. 

NobelTech Systems har sina rötter i Ph.ilips Elektronik

industrier och Ericsson Radar Electronics, division 

Ledningssystem. 

Förra året blev mycket framgångsrikt. I hård interna

tionell konkurrens vann vi ordern om elektroniksystemen 

till Australiens och Nya Zeelands 10 nya fregatter. Vi fick 

också förtroendet att utveckla och leverera StriC, det svenska 

flygvapnets nya stridslednings- och luftbevakningssystem. 

Dessa två order är värda drygt 5 miljarder kronor. 

NobelTech Systems har 2.000 anställda, varav närmare 

hälften arbetar med utveckling. Basen i verksamheten utgörs 

av försvarselektronik, men vi arbetar också med civila projekt, 

t ex system för flygtrafikledning. 

~ NobelTech 
Nobel lndustries 

Nobe!Tech Systems AB, 175 88Järfälla. Tel: 0758-100 00. Fax: 0758-32244. 



'Wirens inför 90-talet 

Wirens Rederi AB opererar i Oceanfart, Östersjön, Nordsjön , Bottenhavet. 
Vi söker kvalificerat sjöbefäl och tillämpar planerat avlösningssystem. 
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Wirens 
Rederi AB 

Habia Cable AB 

Box 23, 941 2 1 Piteå. Besöksadress: Sundsg. 2 
T elex R04 16, Telefax0911 - 11 5 12 

Tfn. 0911-180 00 

Söderfors 0293-305 50 Täby 08-792 11 85 

KUNDANPASSADE PASSAGERARFARTYG FRÅN 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 

är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all

mänhet. 
r enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter, ar

tiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö

väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i veten

skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal , utbildning och organisation . 
3 . Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1992 skall senast den l september 1992 vara Sällskapet 

tillhanda under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 

och adress. 
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me

dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjö

väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 

inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 

och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 

om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet ut

delas vid sällskapets högtidsssammanträde. 
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1990 skall skicka in utred-

ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1992. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet. 
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POSTTIDNING 

Tredubbt 
Sjömålsroboten Saab RBS15 utgb r'<.kn 
vnpcnwkni..::ka ryggraden i för.sv~l ret ntot sjö
inva.>ion. Hobotsyslcn tcr ~i r n p c-ralivt p~ flonans 
ywttackfanyg, så vill robotb~Har som kust 
ko tvetter och levereras nu till Flygvapnet. Dt·t 
första kust rnbotbanerier med Saab RBS15 är 
U(:ks~J .sn~·Jrl opt.~r<tlivL !")ys tcl.l.'l(:l , urvt~cklat m e( ( 

den modernaste teknik som stin :HL rinna, h:11· 
inneburit lägre kostnader för de l svensk<~ 
t<->rsv:H'Cl ii n riinkbara tltländsb alte rnaJjv. 

Ger slo r .slagk raft rt!Cd all~t ro hoiHr pt•r ran yg - ({tllg 
rikkvidd och hög tr~UTs~utnolikJ-u.:t M vari~lbd ban
profH-aktiv och P<'ISSiv må l.i 11Jl l~ltn1ng. 

Saab RDS15KA 
.Sv~lrupptäckt förb~H\d med o.;tor sb gkr;1f1. Sy$1e nwt år 
s n;1bbt g1\1pren11 fö r hög in.s:;Jtsh<:re d .. .-kap långs 

hela kustt.·n. 

Suub NBS15 äru/1/i:C~.:/w od1 tillwrkat t W Saah Missik!s, 
.spect'alislen inom soenskfOt-soarsindusJn' på auancer(u](;J 
au.Jonoma robotsyslem 

COMBITECH GROUP 

Saab IIIIissiles 
Saab Mrssilcs AB, 58188 Linköping 
Te4!fon013 ·280000. Telex 50001 smablg s. Tt~lefux 013·286006 
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