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Kommendörkapten Bengt Rygge är sedan J juli 1993 chef
för Marinens underhållsbyrå inom Försvarets materielverk

Förändrade förutsättningar för marin
underhållsverksamhet
Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet torsdagen 30 september 1993

Ansvar för den marina materielunderhållsverksamheten
Före 1968, då Försvarets materielverk
(FMV) bildades, leddes den tekniska
verksamheten i marinen av Kungliga rnarioförvaltningen vars chef var chefen för
marinen, även om det fanns en souschef
för förvaltningen. Marinförvaltningen
var CM organ för anskaffning, vidmakthållande och avveckling av marin materiel. Marinförvaltningen gav uppdrag,
inom underhållsanslaget, till örlogsbaser
och kustartilleriförsvar att vidmakthålla
den marina materielen. Marinförvaltningen gav vidare ut förvaltningsföreskrifter, materielunderhållsföreskrifter
samt föreskrifter för hur den tekniska
tjänsten skulle bedrivas i den marina organisationen. Dessa föreskrifter kunde
ses som styrdokument för de uppdrag
som marinförvaltningen gav till myndigheterna och de ekonomiska resurserna
var avvägda mot dessa.

När FMV bildades 1968 skedde ingen
egentlig förändring av ansvarsförhållandena , även om Marinförvaltningen gick
över till att vara en marinmaterielförvaltning i en självständig myndighet med en
egen generaldirektör. Underhållsanslaget fanns fortfarande kvar och FMV gav
uppdrag inom detta till de marina myndigheterna.
När FPE-systemet infördes 1972 försvann däremot det sammanhållna underhållsanslaget och uppdrag beträffande
vidmakthållande av materiel kom till de
marina myndigheterna på två vägar dels
inom Hpo 1 från CM, dels inom Hpo 2
från FMV.
Inom Hpo l låg huvuddelen av materielunderhållsverksamheten tillsammans
med övriga produktionsuppdrag som CM
gav till örlogsbaser och kustartilleriförsvaL Respektive myndighetschef hade
rätt att omfördela mellan de olika uppdragen .

83

Inom Hpo 2 beställdes på separata
beställningar åtgärder av mer långsiktig
karaktär eller av stor ekonomisk omfattning, t ex :
Generalöversyner (motsv. dagens 6-årsöversyner) på flottans stridsfartyg.
Helikopterunderhåll
MTU-underhåll
Modifieringar
Respektive myndighet hade inte rätt
att omfördela mellan olika beställningar.
I stort gäller detta fortfarande, även
om vissa delar av materielunderhållsverksamheten förskjutits mellan huvudproduktionsområdena under årens lopp.

Fackansvar inom facket materielunderhåll
För att biträda försvarsgrenscheferna
med kompetens inom materielunderhållsområdet hade FMV i uppdrag av regeringen att vara fackmyndighet l denna
rolllåg också att rapportera till ÖB och i
sista hand till regeringen, om respektive
försvarsgrenschef inte genomförde materielunderhållsverksamheten på ett
fackmässigt riktig sätt. Jag kan dock inte
påminna mig något tillfälle då så skett.
FMV påverkan på CM styrning av och
resurstilldelning till materielunderhållsverksamheten inom Hpo l begränsades
därmed till att vara rådgivande. l årsredovisning av fackverksamheten fanns
dock möjlighet för FMV att påtala bristande materielunderhåll , vilket också
gjordes.
För ett par år sedan försvann fackbegreppet och i stället blev "Hpg s-myndigheterna" (FMV, FortF, SjvS m fl) stödmyndigheter, vilket innebär att de skall
biträda försvarets myndigheter med stöd
inom sitt kompetensområde i den utsträckning som överenskommits i bud-
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getårsvisa dialoger. Detta var det första
steget mot den roll FMV nu kommer att
få.

Ansvar för att innehålla materielunderhållsföreskrifter
CM har hela tiden pressat ramarna för
materielunderhållsverksamheten i en
omfattning som varit större än vad som
FMV ansett vara lämpligt. Efteråt kan
väl konstateras att de uteblivna materielunderhållsinsatserna inte lett till sådana konsekvenser som FMV befarat på
planeringsstadiet. Detta till mycket stor
del beroende på den tekniska personalens förmåga till anpassning och effektivisering av verksamheten med hänsyn till
gällande förutsättningar.
De minskade ekonomiska resurserna
kom med tiden att innebära att av FMV
givna föreskrifter beträffande erforderliga åtgärder och intervall mellan dessa
inte kunde innehållas. Föreskrifterna
kom därmed allt mer att uppfattas som
villkorliga.
l efterhand kan man konstatera att de
bristande ekonomiska resurserna drivit
fram betydande rationaliseringar. Man
kan dock vara kritisk emot att det inte
alltid har varit kompetenta överväganden som visat på möjligheter att frångå
föreskrifterna. l många fall har det bara
blivit så , eftersom resurser saknats. Vi
har haft tur eftersom vi inte råkat ut för
något haveri av större omfattning eller
med personskada, där det kunnat påvisas
att givna föreskrifter inte följts.
Om ett sådant haveri skulle leda till
en juridisk utredning är risken stor att
enskild tjänsteman på låg nivå skulle
kunna ställas till ansvar, eftersom formellt beslut om att inte vidta en åtgärd
som skall genomföras enligt föreskrift

inte tas. Att ekonomiska förutsättningar
saknas för att genomföra allt vad som
föreskrivs är troligen inte friande .
Med tiden har också FMV rätt att utfärda föreskrifter gällande verksamhet
inom försvarsgrenarna , med undantag
inom de områden där FMV är tillsynsmyndighet, ifrågasatts.

Nya ansvarsförhållanden
mellan försvarsmakten och
FMV
Från och med 1 juli 1994 kommer FMV
inte att tillhöra den nya myndigheten
försvarsmakten. FMV kommer då inte
heller att som nu vara anslagsfinansierat
med uppdrag direkt från regeringen.
FMV skall erhålla sina uppdrag i huvudsak från Försvarsmaktens högkvarter
(Hkv) och de resurser som FMV skall
erhålla , för att täcka egna löner och omkostnader, skall erhållas i respektive
uppdrag. FMV skall bli avgiftsfinansierat, eller intäktsfinansierat som det tidigare hette.
FMV kommer då enbart att ha ansvar
inom de uppdrag som erhålls.
Försvarsmakten däremot äger all materiel i försvarsmakten och har att ta ansvar för denna. Högkvarteret saknar
dock kompetens att själva styra materielunderhållsverksamheten och skall i
dessa avseenden genom uppdrag till
FMV få tillgång till erforderlig stöd.
För FMV gäller det att, genom marknadsföring av uppdragsförslag och konsekvensredovisning av eventuellt uteblivna uppdrag, få dessa uppdrag som är
nödvändiga för att kompetensen även
fortsättningsvis skall finnas kvar vid
FMV.
Här gäller det att skapa förtroende
mellan FMV och Hkv så att FMV får

generella, stora uppdrag som medger en
övergripande styrning av materielunderhållsverksamheten. Om förtroendet inte
finns är risken stor att Hkv plottrar med
små uppdrag, som kommer att vara förödande administrativt betungande för
både Hkv och FMV.
Även om FMV kommer att få i uppdrag att ta fram materielunderhållsföreskrifter torde Hkv förbehålla sig rätten
att ge ut dem för tillämpning inom försvarsmakten. Ä ven här gäller det att ett
förtroende skapas mellan Hkv och FMV,
så att föreskrifterna kommer ut i organisationen och inte blir liggande i Hkv på
grund av att det inte finns möjligheter att
detaljgranska dem före utgivning.
Ansvarsfördelningen mellan Hkv och
FMV blir mycket tydligare 1 juli l 994.
Övergångsvis finns en risk för att enskilda befattningshavare i Hkv är frestade
att "ta chansen att köra över FMV och
välja enkla smarta lösningar" . l den mån
Hkv har erforderlig kunskap kan det
mycket väl vara riktigt. I många fall saknas dock erforderlig kompetens i Hkv
och det torde även fortsättningsvis vara
så att ett bra genomfört samarbete mellan FMV och Hk v är en förutsättning för
att vi skall erhålla bra lösningar.

Ansvarsförhållanden beträffande materielunderhållsverksamhet inom marinen
Vid bildandet av den nya myndigheten
försvarsmakten kommer även styrningen
inom försvarsmakten att förändras. Inriktningen är att krigsförbandschefen , i
VI 90-anda, skall få hela ansvaret för sitt
krigsförband. Uppdragen kommer att
ges i samlad form och omfatta hela krigsförbandets verksamhetsområde. Krigsförbandschefen skall avväga resursför-
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brukningen, så att insatta resurser ger
mest effekt på krigsförbandets förmåga
att lösa sina uppgifter.
Tidigare var det förvaltningarna som
ägde materielen och lånade ut den till
krigsförbandschefen för att genomföra
striden . Krigsförbandschefen skulle kunna förutsätta att han erhöll "fullgod materiel".
Med det nya synsättet är det krigsförbandschefen som äger materielen och
prioriterar de åtgärder som skall riktas
mot förbandet. Det är dock inte meningen att kaderförbanden skall byggas upp
med hela den kompetens som erfordras,
för att ta ställning till erforderliga materielunderhållsåtgärder. I denna verksam het skall han stödjas av underhållsbataljonen som budgetårsvis ger honom
uppdragsförslag med konsekvensredovisning för prioritering. Krigsförbandschefen har därefter att prioritera, och då
inte bara mellan olika materielunderhållsåtgärder utan prioritering skall ske
mellan alla de åtgärder som är riktade
mot att höja nivån på krigsförbandet t ex
utbildning, befästningsunderhåll mm.
Han har även att ta ställning till huruvida
åtgärderna skall genomföras av förbandets egen personal eller om de skall genomföras av underhållsbataljonen . När
detta är klart och han erhållit resurserna
lägger han övergripande, årsvisa uppdrag till underhållsbataljonen som genomför dessa enligt krigsförbandschefens prioriteringar. Det är således inte
meningen att krigsförbandschefen skall
gå in och styra under löpande budgetår,
annat än om oförutsedda händelser inträffar eller om det av andra skäl erfordras omprioritering.
På samma sätt som att FMV för Hkv
skall klargöra Hkv behov av stöd för att
få uppdrag, har således underhållsbatal-
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jonen att klargöra krigsförbandschefens
behov av stöd för att få uppdrag. Här
finns en viss risk att Hkv respektive
krigsförbandschefen inte inser att stöd
erfordras, eftersom det faktiskt erfordras
en viss kompetens, för att inse att man
behöver stöd inom ett visst område. Med
andra ord det finns en risk att chefer inte
tar erforderligt stöd på grund av bristande kunskaper om sitt behov .

FMVMål96
FMV har l juli 1993 gått in i en ny och
mer effektiv organisation.
Vid omorganisationen har marinens
underhållsavdelning delats upp.
Den personal som arbetar med underhållsfrågor gällande ytattacksystem,
ubåtssystem respektive övriga fartygssystem har fördelats till motsvarande byråer inom den nya fartygs- och underhållsavdelningen (FARTYG-UH).
Det var inte lika lätt att hitta en hemmatillhörighet för den personal som arbetade mot materielsystem i kustartilleriets
förband
respektive
flottans
landförband, eftersom det inte finns motsvarande kopplingar mellan förband och
materielsystem för dessa förband som
för fartygsförbanden . Lösningen blev sådan att personalen som arbetar mot
dessa förband inordnades som en sektion
i marinartilleribyrån på vapenavdelningen.
Den personal som därefter blev kvar
och som arbetar med generella frågor rörande det marina underhållssystemet
t ex metodfrågor för underhållsberedning och livstidskostnadsanalys, krigsplanläggning, underhållsavtal, MARIS
och andra informationssystem organiserades som en egen byrå , Marinens underhållsbyrå, i FARTYG-UH.

Till FARTYG-UH fördes också den
personal ur elektronikavdelningen som
arbetar mot fartygssystem.
FARTYG-UH har därmed blivit en
avdelning som hanterar fartygssystemen
samlat i sin helhet allt ifrån studier före
anskaffning till avveckling. Därutöver
har avdelningen i uppgift att svara för
"för marinen gemensamma frågor" inom
underhållsområdet
Successivt skall fram till 1996 lönekostnaderna vid FMV minska med 300
mkr, dvs personalen skall reduceras med
7-800 personer. För att nå dit har FMV
analyserat möjligheterna till ambitionssänkningar, effektivisering m m. Ambitionen har varit att finna kärnområden
dvs sådana områden där FMV är den
som har bäst förutsättningar att lösa uppgifter inom området. Inom vidmakthållandeverksamheten gav denna analys att
vissa uppgifter, som FMV idag löser,
skulle kunna lösas lika bra eller bättre
vid marinkommandona. Överenskommelse har därför träffats med CM att
överföra arbetsuppgifter vid FMV till
marinkommandona. Dessa arbetsuppgifter har bedömts kräva insatser motsvarande 22 personår.

Sammanfattning
Det som sker 1 juli 1994 innebär dramatiska förändringar beträffande ansvarsförhållanden. Det behöver dock inte
innebära att vi omedelbart kommer att
se så stora förändringar vid verksamhetens genomförande, eftersom det finns
en tröghet i systemet.
Enskilda befattningshavare vid FMV
och underhållsbataljonerna kommer även
i fortsättningen, åtminstone övergångsvis, att känna ett stort ansvar för att erforderliga materielunderhållsåtgärder blir
utförda. På samma sätt kommer högkvarteret och krigsförbandscheferna att i
många fall förlita sig på att materielunderhållet löser sig som tidigare.
Det är dock viktigt att vi så tidigt som
möjligt går in i våra nya roller och att den
nödvändiga dialogen mellan kund och leverantör kommer till stånd, så att vi klarar ut vem som gör vad, till vilken tidpunkt och till vilken kostnad.
Man kan dock hysa en viss oro för om
vi skall orka med denna dialog. Åtminstone innan vi fått rutin i verksamheten
kommer dialogen med offertarbete, uppföljning under arbetets gång samt efterkalkyl att upplevas som ytterst betungande.
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Vi siktar på framtiden

Ledamoten
LARS-G PERSSON

Generalmajor Lars-G Persson är chef för marinstaben

Områdesbundet kustartilleri - värde och utveckling

TIGA. !R-sensor f iJr marinen

Vi utvecklar elektroniska system för framtidens försvar. För
flygvapnet, armen och marinen.
Radar, presentationssystem, systemdator och motmedel i
JAS 39 Gripen kommer att tillverkas och vidareutvecklas
långt in på 2000-talet. Detsammagällerden flygande spaningsradarn PS-890, luftvärnsradarn GIRAFFE, den marina spaningsradarn Sea GIRAFFE och våra elektra-optiska system.
Vi är en av de ledande i världen inom områdena mikrovågsteknik och signalbehandling . De kunskaperna kommer andra
produktområden inom Ericsson tillgodo: mikrovågslänkar för
mobila och fasta nät, framtidens mobiltelefoni och kommunikationsnät med fiberoptik .
Dagens högteknologi för framtidens produkter!

Ericsson Radar Electronics AB
431 84 Mölndal

ERICSSON ~

Kustartilleristridskrafterna byggdes från
början upp kring de fästningar som bildade skydd mot sjösidan för de viktigaste
basområdena för våra sjöstridskrafter.
De blev då i allt väsentligt områdesbundna eller, som vi oftast något slarvigt säger, fasta. En viss taktisk rörlighet hade
de, då både artilleri- och minkomponenterna och natuligtvis de infanteriförband
som ingick till delar var rörliga . När det
rena inloppsförsvaret och skyddet av lederna succesivt under de båda världskrigen byggdes ut till ett skydd av främst
skärgårdsområdena i sin helhet var
stridskrafterna fortfarande i allt väsentligt områdesbundna.
Strax före andra världskriget påbörjades en utveckling mot vad vi idag kallar
operativt rörliga förband. Det var det
tunga artilleriet som fick rörliga pjäser
och eldledningar som med egna transportmedel kunde förflyttas mellan olika
operationsområden. Efter kriget fortsatte den utvecklingen med att en taktiskt
högrörlig spanings- och anfallskomponent för skärgårdsstriden tillkom - kustjägarförbanden. Därefter tillkom de med

sjötransportmedel utrustade spärrkompanierna och de landrörliga spärrbataljonerna med både artilleri-, lätt robot- och
minkomponenter. Samtidigt- och mycket tidigt internationellt sett- utvecklades
de tunga kustrobotförbanden.
Fortfarande var dock de områdesbundna förbanden tyngdpunkten i KAbrigaderna. Vid sidan av de fasta (i befästningar
utbyggda) arilleri- och
minförbanden innehöll även dessa allt
fler rörliga komponenter - lätta robotförband, markstridsförband med tungt
understöd, båtförband med tung beväpning, närluftvärn. Detta har succesivt utvecklats till dagens brigadorganisation
där stabs-, artilleri- och huvuddelen av
minkomponenterna är fasta, resten rörligt om än inte alltid med egna transportmedel.
De områdesbundna förbanden - kabrigaderna och de självständiga spärrbataljonerna - är fortfarande i allt väsenligt
knutna dels till våra ur infallshänseende
viktigaste skärgårdsområden dels till vissa viktiga hamnar.
I 1992 års försvarsbeslut inriktades ut-
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vecklingen av det områdesbundna kustartilleriet mot enbart de allra viktigaste
områdena. Resultatet blir att 1997 kommer enbart hälften av de spärrbataljoner
som fanns 1987 att vara kvar. Fortfarande skulle dock de moderna delarna av de
nedlagda bataljonerna behållas.
Detta är det pris som fått betalas för
den kraftfulla satsning på de operativt
rörliga förband som nu görs. Försvarsbeslutet satte dock de kvarvarande spärrbataljonerna förbanden relativt högt upp
på prioritetslistan, därmed följande chefen för marinens och ÖB rekommendation.

Nya hårda bud
Försvarsbeslutet riskerar uppenbart att
inte hålla. Alltför många kostnadsdri vande faktorer har tillstött och det statsfinansiella läget tycks bli allt värre. En
förändrad planering måste till för att justera inriktingen så att de viktigaste försvarskomponenternas utveckling säkerställs. För marinens del har därför chefen
för marinen lagt fast en huvudregel: rörlighet före områdesbundet, mångsidighet
före ensidighet.
Som alltid när slagkraftiga uttryck
präglas finns en risk att de slår över så att
allt som är- i detta fallet - områdesbundet är mindre värdefullt eller kanske till
och med onyttigt. I strävan att tillgodogöra sig de modernaste erfarenheter som
finns att tillgå har också kriget i Gulfen
tolkats och kanske misstolkats vad gäller
de områdesbundna förbanden.
För att skapa en smula balans i diskussionen finns det anledning att granska
förbandens för- och nackdelar och med
CM inriktning framför ögonen fundera
över deras framtida utveckling - eller avveckling.
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Områdesbundenheten
Nackdelen med områdesbundenheten är
naturligtvis just områdesbundenheten.
Det går inte att omgruppera fasta förband till ett annat område. Det är en
brist som blir tydlig när det militärpolitiska läget operativt kräver en flyttning i
tyngdpunkten av vårt försvar. Något som
mycket väl kan inträffa även i framtiden
särskilt som förbandens livslängd är lång.
Däremot går det att omgruppera de
rörliga komponenterna i områdesförsvaret, ammunition, reservdelar och naturligtvis personal. Det bidrar till att skapa
uthållighet i det områdesbundna systemet.
Områdesbundenheten är också en
fördel. Ställs förbanden i områden som vi
under alla förhållanden vill säkra - och
det är där vi har ställt dom - så vet vi att
de utan tidskrävande ordergivning och
uppmarsch kan lösa sina uppgifter i det
området. Inga fientliga finter eller andra
störinsatser kan hindra dom från att
komma dit vilket mycket väl - närmast
sannolikt - kommer att inträffa för de
tunga operativa förbanden, både sjö- och
markgående.
De områdesbundna förbanden har all
sin utrustning, vapen , ammunition, drivmedel, livsmedel, vatten - allt som behövs för att omedelbart efter personalens ankomst kunna lösa sina uppgifter.
Denna fördel har konsekvent utnyttjats i
KA-brigaderna och har möjliggjort
mycket korta mobiliseringstider. De har
också skapat möjlighet att variera beredskapen så som frekvent gjordes under
världskrigen.
Områdesbundenheten gör att förbandens personal är mycket väl hemmastadd
i terrängen och med förbandens uppgifter vilket minimerar behovet av order-

givning för att förbanden snabbt skall
komma till verkan. Särskilt de fasta men
även de övriga områdesbundna förbanden är taktiskt sett relativt lätthanterliga.
Detta möjliggör att enstaka enheter
självständigt kan lösa sina uppgifter utan
att en omfattande ledningsorganisation
är satt i funktion .
Dessa fördelar gör förbanden särskilt
värdefulla i den överraskande angreppssituation som vi tror är ett rimligare scenario i framtiden än det väl förberedda
storanfallet Fördelarna möjliggör också
att reserv- och värnpliktig personal kan
användas även i ledande befattningar.
Tjänsten vid de fasta förbanden är
mindre fysiskt krävande än vid operativt
rörliga förband. Däremot är den väl så
psykiskt pressande. Detta har lett till att
en högre medelålder kunnat accepterasi praktiken har de värnpliktiga kunnat
utnyttjas värnpliktstiden ut. Direktutbildade värnpliktiga - nödvändiga för att
kunna sköta de ofta tekniskt komplicerade utrustningarna - har blandats med
värnpliktiga som senare under sin värnpliktstid överförts från rörliga förband.
Personalen har omsatts personvis mer än
åldersklassvis. Allt detta har skapat en
inneboende styrka till relativt låga kostnader.

Sårbarheten
Sårbarheten ökar för alla typer av förband i och med vapenteknikens utveckling. Möjligheten att mäta in läget på och
senare dirigera målsökande missiler eller
sådana som går mot en geografiskt noggrannt bestämd punkt har ökat dramatiskt. Tiden mellan målinmätning och insats har också kraftigt förkortats vilket
ökar riskerna för alla förband - även rörliga.

Ännu är inte träffsäkerheten så stor
att varje enskilt skott med en kryssningsmissil eller flygburen robot direktträffar
ett litet mål t ex det moderna pjästornet
vilket är nödvändigt för att det skall slås
ut. Det innebär sannolikt att flera skott
måste avlossas mot varje enskilt mål. Antalet tunga mål i en spärrbataljon är normalt 10-15, vilket kräver en stor insats
för utslagning. Det går inte att tysta bataljonen enbart genom att slå ut några
eller flertalet sådana mål. Slås alla tunga
mål ut återstår de lättare måien, t ex lätt
robot som inne i skärgårdsterrängen
fortfarande är farliga för fartygsförband.
Erfarenheterna från Gultkriget visar
på svårigheterna att konstatera om ett
mål är utslaget eller inte. Trots flera av
varandra oberoende och högklassiska
spaningssystem var man på koalitionens
sida ofta osäker på om anfallen haft avsedd verkan och tvingades då till förnyade insatser. Ofta kunde man inte med
säkerhet fastställa resultatet förrän man
nådde fram med marktrupp. Det är då
rimligt att tro att man inte går mot ett
område med fartyg förrän man konstaterat utslagningsresultatet med trupp.
Amerikanska källor anger att trots att
deras bästa vapen användes var verkan
bara 50%-ig mot oskyddat uppställda mål
trots den motverkansfria miljö de verkade i.
Samtigt säger erfarenheterna från
Gultkriget att även rörliga mål är sårbara
när en motståndare är överlägsen i luften. !raks flygvapen sattes ur stridbart
skick under flygkrigets första dygn. Detta lyckades genom bekämpning av radarstationer, flygfält och flygplan i luften
och på marken. Deras ca 40 ytstridsfartyg sänktes samtliga utom ett, som lyckades fly till Iran under flygkrigets första
dagar, tusentals stridsvagnar slogs ut eller skadades. De stridsvagnar som klara-
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de sig bäst var de som grävdes ner och
maskerades i ökensanden. De kunde
bara säkert slås ut med landbundna pvvapen , vanligen koalitionens mera långräckviddiga stridsvagnskanoner.
De rörliga me n i skydd eller skyl uppställda avskjutningsramperna för skudrobotar klarade sig dock så bra att de
utgjorde ett demonstrerbart hot under
hela kriget. Det gjorde också de på samma sätt skyddade Silkworm-robotarna,
som sattes in även i krigets slutskede.
Det är dock rimligt att tro att precisionen hos såväl spaningsmedel som robotar kommer att ytterligare öka. Det är
därför inte rimligt att fortsättningsvis
bygga nya tornuppställda pjäser av det
konventionella slag som vi gjort t o m 12/
?O-batterierna.
Det är däremot helt rätt att som FB 82
anger ta vara på det arv vi har i de viktigaste områdena. Många av de förbanden
har en återstående livslängd på över tjugo år och sårbarheten kan minskas med
begränsade insatser främst på lv-sidan.
Är då utvecklingsmöjligheterna för
artilleri i skärgårds- eller den kustnära
terrängen uttömda? Nej tvärtom bör vi
försöka finna en lösning som tar tillvara
rörlighetens fördelar med de förde lar
som ett bra skydd skapar, allt enligt exemplet med Iraks Scudrobotar.
Det gemensamt mellan Norge och
Sverige skissade STARKA-konceptet
gör just detta. Det är ett operativt flyttbart artillerisystem uppställt i fortifikatoriska "garage", som kan tåla mycket
stryk och ändå efter upprepade träffar
med fjärrvapen kan hålla en angripare i
ovisshet om resultatet. Själva vapnet behöver under eldgivning exponeras för
fientlig motverkan endast under ett fåtal
minuter.
Detta är en grundide som kan tilläm-
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pas också för andra förband , t ex robotoch minförband och naturligtvis också
utanför marinen.
Sårbarheten mot luftlandsatt trupp
måste också beaktas. För att försvåra
den angrepppstormen måste dessa förband - liksom de rörliga - skyddas av
markstridsförband och luftvärn. Dessa
förband skall utformas så att de blir användbara även inom framtida rörliga förband.
Sårbarhet har emellertid flera dimensioner. En som inte beror på angriparen
utan på den egna besättningen är sårbarheten genom egna misstag. Genom att de
områdesbundna förbanden är taktiskt
lätthanterliga och består av många oberoende enheter är risken liten för att ett
litet misstag av någon enstaka befattningshavare eller vid en eldenhet äventyrar hela förbandets insats. Den risken är
påtaglig vid förband där eldkraften samlats till enstaka enheter och där duellsituationen är tydlig.

Mångsidigheten
Den säkerhetspolitiska utvecklingen är
snabb och omtumlande. Det är omöjligt
att förutse vilka behov som behöver mötas under våra nyanskaffade vapensystems livstid. Under den närmaste tiden
torde det mera vara insatser i lågnivåkonflikter som kan bli aktuella än försvaret mot en storskalig invasion. Fortfarande är dock invasionsförsvaret försvarsmaktens viktigaste uppgift.
Osäkerheten innebär att förbanden
måste kunna möta en mångfald situationer. De områdesbundna förbanden står
för en god sådan förmåga i de områden
de skyddar.
Förbanden övervakar på ett fullgott
sätt de inre vattnen kring vilka de är

grupperade och kan där göra alla nödvändiga ingripanden. En spärrbataljon
kan med fartyg understödda av artilleri
ingripa mot överträdelser av våra tillträdesbestämmelser, de kan genomföra graderade insatser mot oönskad sjötrafik, de
kan ingripa på, över och under vattenytan och på marken inom sitt område. Just
genom sin områdesbundenhet kan de
skapa ett "kontaktnät" med civilbefolkningen som är ovärderliga ögon särskilt i
skärgårdsområdena.
Förbanden har en god uthållighet och
kan lösa sin uppgift i lågkonfliktsituationer under lång tid , dygnet runt. Inte heller riskerar vi att förbanden "luras" bort
till andra område n.
Förmågan till ständigt hög beredskap
under lång tid i ett utsatt eller särskilt
viktigt område kan i lågkonfliktsituationer kan vara väl så värdefull som en hög
rörlighet.
J storkonfliktsituation är de sårbara
men kräver genom det stora antalet mål
en tidskrävande förbekämpning.
Denna mångsidighet, som är delvis
annorlunda än för marinens övriga
mångsidiga system, bidrar till kraften och
hanterbarbeten i det marina skyddet av
våra kuster.
En förmåga som säkerligen kommer
att bli efterfrågad i framtiden är möjligheten att utnyttjas i internationella fredsbevarande operationer. Här är naturligtvis de fasta förbanden inte aktuella däremot väl de rörliga delarna av de områdesbundna. De i skärgård högrörliga amfibieförbanden är dock sannolikt mera
lämpade.

Kostnadseffektiviteten
Kost naderna för uppsättning och vidmakthållande av ett förband kan beräk-

nas eller uppskattas på ett rimligt sätt.
Inför försvarsbeslutet 1987 gjordes sådana beräkningar och då konstaterades att
en fullt modern nyanskaffad spärrbataljon med nuvarande personalomsättningsprinciper hade samma årskostnad
under livstiden som en amfibiebataljon,
en kabataljon eller kustkorvett medan en
ubåt var knappt dubbelt så dyr.
Kostnadseffektiviteten är naturligen
svårare att avgöra. Då måste förbandens
sinsemellan olika förmågor vägas mot
kostnaderna och blir därför en bedömning som i hög grad påverkas av situationen . Något som därför bara kan avgöras
"efter striden ". Lägst kostnadseffektivi tet hade det områdesbundna förband
som i slutändan visat sig stå på "fel"
plats. Högre hade det rörliga förband
som från början var felgrupperat men
lyckades ta sig till "rätt" område. Högst
kostnadseffekt visar sig kanske det områdesbundna förband ha haft som stått
"rätt" eller tvingat angriparen till ofördelaktigare handlingsalternativ. Värdet
av ett förband påverkas dessutom av de
övriga förbanden i området. De områdesbundna förbandens skydd av fartygsbaserna höjer indirekt stridsvärdet för
fartygsförbanden. Motsatsen gäller också: möjligheten att koncentrera fartygsoch flygförband till ett område stärker
skyddet av de områdesbundna förbanden och gör hela systemet svåruppbrutet
Den långa tid personalen kvarstår i de
områdesbundna förbanden ökar kostnadseffektiviteten.

Sammanfattning
Skyddet mot angrepp från lufte n är den
svagaste punkten för de områdesbundna
förbanden. Tiden mellan upp täckt/inmätning och insats blir allt kortare. Mo-
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dernisering av skyddet är därför en angelägen fråga , precis som FB 92 anger.
Ännu är det emellertid bara vissa
stormakter i väst som förfogar över dessa
precisionsvapen och till erforderligt antal. Ryssland kan t ex inte förväntas förfoga över sådana vapen förrän mot slutet
av nu befintliga fasta förbands livslängd.
Det fi nns därför ingen anledning att enbart av sårbarhetsskäl lägga ner de förband vi redan har. Dels fyller de en värdefull roll i lågkonfliktsituationen då
sårbarheten har mindre betydelse. Dels
kommer de ännu under många år att klara hotet, särskilt om de kan utrustas med
bättre luftvärn och markskydd.
Den höga mobiliserbarheten och stora
uthålligheten , enkelheten och därmed
säkerheten att komma till insats i ett område, välkänt av förbandets personal och
unikt i sin geografi som är särskilt påtagliga i den överraskande angreppssituationen .
Utvecklingen går emellertid åt sådant

håll att nyinvesteringar i renodlat fasta
förband i huvudsak ej bör ske. Undantag
kan vara vissa övervaknings- och minförband. De långräckviddiga kustförsvarsförbanden måste utformas med ett skydd
som försvårar bekämpning och angriparens resultatspaning. ST ARKA-konceptet är ell sådant och fyller krav på både
skydd och operativ flyttbarhet. En annan
möjlighet att minska effekten av motståndarens flyg- och sabotageinsatser är
att sprida eldkraften på många högrörliga enheter. Detta har särskilt tydligt tillämpats vid amfibiebataljonerna . Svårigheten är då - i varje fa ll ännu så längeatt uppnå tillräckliga räckvidder.
Försvarsbeslutet 1992 gav en bra inriktning för det områdesbundna försvaret under de närmaste decennierna.
Den utveckling mot rörlighet som ÖB
och CM anvisat bör fortsätta och utvecklas. De tankar övlt Boijsen gav uttryck
för i sitt inträdesanförande bör bli uttryck för ingående diskussion.

ERNST NYMANS HERREKIPERING
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Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.

Vikten av
samordning

John-Erik Jansson

När man arbetar tillsammans uppnår man ofta
mycket goda resultat. Men samarbete kräver
ledarskap. Och ledarskap kräver kompetens.
Bofors har lång erfarenhet av utveckling
och tillverkning av försvarsmateriel; är ofta
först med okonventionella och effektiva problemlösningar. I Bofors fmns den kompetens
som krävs för systemsamordning på alla
nivåer.
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Civilekonom
PER-OLOF EKMAN

Civilekonom Per-Olof Ekman delrog som reservofficer i
finska marinen i många befallningar under andra världskriget på ett flertal platser. Ekman, som tidigare medverkat i
Tidskrift i Sjöväsendet, är en flitig marinskribent. Han har
under 1980-ra/er ge u ur fyra böcker.

För 50 år sedan - Sista ronden i Finska viken 1944
Utgångsläget till sjöss 1944
Vintern 1943-44 vidtog det sovjetiska
överkommandot vittgående anstalter för
att slutgiltigt bryta ringen kring Leningrad. Från Ladagas södra strand hade
tyskarna redan drivits bort i början av
1943 och längs en 8-1 O km bred korridor
upprätthölls en östlig förbindelseled till
och från storstaden. Nu var strandremsan vid Kronstadtbukten mellan Peterhof och Uritsk i turen att rensas från inkräktarna. Inom Leningrads SW-försvarssektor mellan kusten och Pusjkino
tillfördes 42. Armen ansenliga förstärkningar. Brohuvudet vid Oranienbaum
laddades systematiskt upp med trupper
och krigsmateriel för 2. Stötarmen där.
Den 14 januari släpptes eldorkanen
lös härifrån , dagen därpå fr ån 42. Armens avsnitt. Flygarmador och massinsats av artilleri stödde storoffensiven,
som oemotståndligt på två veckor förpassade fronten långt västerut till Narva
och Pejpussjön. Men inte längre in i Baltikum som man planerat och hoppats på.
Med yttersta nöd förmådde tyska 18.Armen draga sig ur omklamringen med förlust av sin tunga utrustning och dämma
upp stormfloden. I slutet av februari stel-

nade fronten slutligen på denna linje och
övergick i ställningskrig.
De i Leningradområdet övervintrande krigsfartygen , kustbatterierna och
marinens pansartåg bidrog verksamt till
kanonadens intensitet. Slagskeppet Petropavlovsk, jagarna Si lnyi och Strasjnyi ,
kanonbåten Volga , Kronstadtforten och
två järnvägsbatterier stödde 2. Stötarmens framryckning. Slagskeppet Oktiabrskaja Revoliutsija , kryssarna Maksim
Gorkij , Ki rov, Ta llin , jagarna Leningrad,
Svirjepyi , Opytnyi, Strogij, Stroinyi ,
Grozjastsji , kanonbåtarna Zeja och Oka
åter från Leningrad 42. Armens offensiv.
De förfogade över 200 tunga pjäser och
vräkte 24 000 granater över tyskarnas
ställningar.
Vid islossningen hade alltså en märklig förändring inträffat i det allmänna
krigsläget vid Finska vikens östra hälft
och dess södra kust. Röda flottans livsrum ökade västvart ända till Narvabukten . Inga störande tyska batterier fanns
mera kvar vid Kronstadtbukten. De flesta större fartygen var iståndsatta, men de
låg alltjämt på sina liggeplatser som förut. Dem ville ledningen än så länge inte
riskera ute till havs. Den på grunt vatten

97

1941 sjunkna Petropavlovsk bildade ett
stationärt batteri invid Kronstadt med
tre kanontorn stridsdugliga. Tjugotalet
ubåtar väntade tåligt på en chans att bryta sig ut på Östersjön . Tyskarnas nätspärr i Porkalaförträngningen lönade det
sig nämligen inte att försöka forcera. Det
hade föregående års misslyckade kampanj visat. Den sovjetiska offensiva kraften representerade nu de t ständigt ökande antalet snabba småbåtar och det
växande marinflygets nya plantyper. Till
en början skulle de stödja minröjarnas
arbete i Narvabukten , där man koncentrerade sig på att rulla upp den massiva
Hogland-spärrens sydända . Offensiva
flottstyrkor och flyg behövdes även snart
vid Karelska näsets kust till att stödja
armens sjöflank.
Eftersom man inte lyckats förmå det
omedgörliga Finland till underkastelse
med politiska medel under senvintern,
skulle finnarna nu tvingas ut ur kriget
med mil"itära maktmedel. Stötarna skulle
sättas in över Karelska näset mot Viborg
och från Svir mot Sordavala med överlägsna styrkor, stödda av talrikt artilleripansar och flyg. För anfallet i tyngdpunkten vid Näsets kust reserverades i maj 21 .
Armens tre armekårer. Dessa truppers
frammarsch skulle marinartilleriet och
kustforten stödja från sjösidan.
På finländskt håll var man medveten
om att det gångna årets relativt lugna
period på sjöfronterna snart skulle vara
förbi . Motståndaren hade vuxit i styrka
och hans operationsfrihet till sjöss ökat.
Men hans verksamhet väntades rikta sig
främst mot Finska vikens södra sida och
någon direkt fara ansågs inte hota den
norra sidan, så länge landfronten på Näset hölls på sin plats. Någon orsak att
frångå riktlinjerna från föregående seglationsperioder förelåg inte ansåg Sjö-
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stridskrafternas stab . Högkvarteret var
av samma åsikt.
Flottans organisation och indelning
var i det stora hela oförändrad. Ett obetydligt tillskott av två minsvepare och sex
motortorpedbåtar bokfördes. Tyskarna
hade 20 april lovat sälja fyra moderna
Schnellboote till Finland , men leveransen lät vänta på sig. På förlustkontot för
1943 hade man nödgats bokföra Riilahti
och Uisko. Mtb Hurja 5, patrullbåtarna
VMV 12 och VMV 8 hade förstörts i
Helsingfors under de svåra luftbombardemangen i februari . Befälhavaren konteramiral Eero Rahola ledde fr o m 20
april flottan från Poitsila gård invid
Fredrikshamn , biträdd av stabschefen
kommendör Aimo Saukkonen.
Som första åtgärd inför seglationen
stod kompletterandet av Haglandspärrens nordliga del "Rukajärvi " , vilken i
slutlig utformning i maj omfattade 542
minor och 400 svephinder. Bristen på minor försenade utläggande! av "Tikari"
utanför kuststräckan In o-Vammelsuu i
början av juni. Tyskarnas sydliga del
"Seeigel" åter bestod slutgiltigt av 6 408
minor och 2 628 svep hinder. Dessa sydliga spärrlinjer försökte motståndaren
småningom forcera , den norra finländska delen lämnades däremot i fred.

Hogland-spärren 1944
Nordli g (finsk) andel, österom linjen Hogland- Aspöarn a, huvudsa kligen
utlagd av minfartyget RUOTSINSALMI :

Datum

Täcknamn

8- 12.5
15- 18.5
20.5- 3.6

"Rukajärvi " 43
- " 44
"Siili " 1-3

Antal
m mor sprängbojar
70
472
131

100
300

Summa 673

400

Sydlig (tysk) andel på linjen Hogland- Stor Tyters- Narvabukte n, utlagd
av minfartygen BRUM MER, ROLAND , UNZ, jagare, M-båtar, färjor:
12.3- 17.4
16.4- 8.5
14.4
17.4
17.4
20.4
24.4
26.4
10- 15.5
7.8
24.7- 1.8

"Seeigel " 1b- 3b
- " 4b- 5b
- " 6b
- "
3b
- " 7b.1
- " 7b.2
- " 7b.3
- " 8b
- " komplettering 4b- 5b
,
9b
,Stid A- D
-

-

517
1140
652
154
80
635
822
612
1200
296
300

615
420
200
200
180
560
8
341

Summa 6408
Totalt 7081

2628
3028

68
36

Trängsel i "badkaret"
För att stödja landfrontens sjöflank vid
Narva och samtidigt hålla Sovjetflottan
tillbaka i Kronstadtbukten vidtog det
tyska marinkommandot i Kiel drastiska
åtgärder. Förutom tidigare rundligt tilltagna flottiljer av bevakare, ubåtsjägare
och minsökare sändes jagare, torpedbåtar, ubåtar hemifrån till Finska viken.
Vid kritiska situationer var man t o m
beredd att de tachera några av de intakta
tunga kryssarna (Admiral Scheer, Ltit-

zow, Prinz Euge n) till direkt hotade avsnitt. Mot sommaren var ansenliga sjöstridskrafter koncentrerade till "Badewanne" , som tyskarna smått förak tfullt
kallade den trånga Finska viken. Men
året 1944 var "badkaret" ett av de hetast
omstridda havsområdena under hela kriget och tyskarnas förluster i fartyg och
folk svåra. Kriget här var ett mycket blodigt allvar fick de erfara .

De tyska sjöstyrkorna sammanfördes
till en operationsgrupp kallad 9. Sicherungsdivision under befäl av F d M Ost,
konteramiral Kurt Böhmer, redan 194243 verksam här. Den 17 juni underställdes han den lokale sjöbefälhavaren viceamiral Theodor Burchardi, med säte i
Tallinn.
Sedan gammalt var 3. MS-Fiottiljen
(kom.kapt. Emil Kieffer) och 25 . MS-
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Finlands bästa krigsfartyg 1941-44: RUOTS1NSALM1 (Svensksund). Lade ut 3 967
minor och 541 svephinder, sänkte två ubåtar. Tjänstgjorde därtill som minsvepare,
eskorterare mm. Nedskrotad 1992. Foto 1972.
Flottiljen (kapt.löjtn. Heinz Yogeler)
stationerade i Finska viken. Dessa högsjöminsvepare (M-båtar) bildade Säkringsdivisionens kärna. De hade kraftigt
artilleri jämte sjunkbomber och var utrustade med minräls. De sex M-båtarna i
25. Flottiljen var mindre, krigstida hol-

ländska byggen från 1942-43 och på
grund av den Kriegsmarine hotande oljekrisen var de koleldade, de övriga använde brännolja. Dussinet små minröjare
(R-båtar) tillhörde 1. R-Flottiljen
(kapt.löjtn. Carl Hoff) seda n 1942 verksam här. Detsamma gällde 24. L-Flottil-

Konteramiral Böhmers flaggskepp Flottentender F 3.
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jen (kom.kapt. Erich Brauneis) med ett
20-tal motorfärjor (MFP) och fem kanonbåtar samt 3. VP-Flottiljen (kom.kapt. Gottfried Böttger) med dess tio
bestyckade trålare för eskort- och förposttjänst Den av 46 fiskekuttrar bestående 31. MS-Flottiljen (kapt.löjtn. HansJoachim Prater) bevakade ubåtsnätet i
Porkalaförträngningen . En särskild variant av motorfärjorna bildade 7. A T-Flottiljen (kom.kapt. Theodor Sonnemann).
Dess 18 Artillerie-Träger el. kanonbåtar
var ombyggda M FP-pontoner. Ett par 88
mm pjäser och luftvärn gjorde dessa artillerifärjor rätt effektiva vid skä rgårdsstrider. Tvära stävar, flat botten, ringa
fart och stort vindfång försvårade emellertid navigeringen . Minfartygen Brummer, Linz och Roland underställdes 7
mars amiral Böhmer. För förposttjänst,
konvojering, ubåtsjakt skickades efterhand allt flera bestyckade trålare från

södra Östersjön upp till badkaret. Och
inte nog därmed.
I mars förlade Seekriegsleitung kom .kapt. Friedrich Kothe med fyra jagare
(Zerstörer) ur 6. Jagar-Flottiljen Z 25 ,
Z 28, Z 35 och Z 39 till Finska viken.
Dessa krigstida nybyggen var kraftigt bestyckade med artilleri och torpeder samt
kunde ta 60-70 minor ombord. Ingen
sovjetisk jagare kunde mäta sig med
dem. Den senare om våren inträffade 6.
Torpedbåts-Flottiljen (kom.kapt. Rudolf
Koppenhagen) med fem nya s k Flottentorpedoboote T 22, T 23 , T 30, T 31 och
T 32 stod inte jagarna långt efter i effektivitet. Två mindre torpedbåtar T 8 och
T 10 ur 2. Tpb-Flottiljen gästspelade till fälligt i Finska viken . Av motortorpedbåtar förlades 6. s-Flottiljens (kapt.löjtn.
Albrecht Obermair) nio enheter i maj till
Helsingfors, men de hann inte uträtta
mycket, innan de skyndsamt 13 juni kal -

Tyska krigsfartyg i Finska viken 1944.
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lades hem för att bekämpa den stora
västallierade invasionen i Frankrike.
Flottiljen ersattes en månad senare av 5.
s-Flottiljen (kapt.löjtn. Hermann Holzapfel) med dess åtta båtar. Ett ovanligt
inslag i bilden utgjorde tiotalet ubåtar
fr o m juni i dessa för ubåtskrig föga lämpade, begränsade och grunda vatten. Det
började verkligen bli trångt i badkaret.
Det stora antalet fartyg visar vilken
betydelse man inom OKM:s Seekriegsleitung tillmätte Finska viken och Baltikum. Som av det föregående framgår var
antalet offensiva, med torpeder utrustade enheter ovanligt rundligt tilltaget. I
praktiken saknade de emellertid konstant lönande mål för sina dyra och farliga vapen och fann därför större användning för sitt artilleri och förmågan att
lägga ut minor. I land bemannade
Kriegsmarine förutom stödjepunkter,
depåer, radio- och signalstationer, staber
även med sina Marine Artillerie Abteilungen (MAA) kustbefästningar , luftvärnsbatterier och smärre avsnitt av Narvafronten, inklusive Pejpussjön med 4.
AT-Flottiljens motorfärjor i Dorpat. De
olika flottiljernas sammansättning växlade ständigt till följd av förluster, reparationer, förflyttningar. Under år 1944 var
de sällan fulltaliga . Förlusterna var oproportionerligt höga. Men om våren anade
man inte vad som förestod och var full av
tillförsikt.
Som första enhet anlände jagaren
Z 25 till Paldiski 14 februari , något senare följde Z 28, Z 35, Z 39 och T 30. Minsveparen M 451 begav sig redan 31 januari från Tallinn över till Porkala , men
rände på grund utanför Mäkiluoto och
gick till botten i stormen sedan besättningen bärgats iland. De övriga flottiljerna ankom efterhand unde r vårens lopp
till Finska viken. Den tyska örlogsflag-
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gan begynte åter synas i hamnarna Paldiski , Tallinn , Kotka , Helsingfors och
tyska marinuniformer på gatorna i allt
större antal. Än så länge var Kronstadtbukten isbelagd och Sovjetflottan visade
ingen som helst aktivitet.
Ett litet desperat invasionsförsök var
enda undantaget. Natten 13- 14 februari
transporterade pansarsluparna BK 101,
102, 507 och 508 säkrade av fyra MObåtar en bataljon ur 260. Marin-Inf. Brigaden från Lavansaari genom isarna till
Narvabukten , där ca 500 vadade ila nd
vid Merekiila bakom den tyska försvarsfronten vid Narva-Jöesuu i avsikt att
möta den 2. Stötarmens anfallsspetsar
vid Auvere SW Narva. Ett företag dömt
att misslyckas.
Kanonbåtarna Amgun, Moskva och
Volga utgjorde artilleristiskt stöd i ba kgrunden. Men detta var minimalt och anfallet slogs tillbaka med höga förluster
för angriparen. Bland kvarlämnade stupade och sårade påträffade tyskarna
kvinnosoldater, ingen ovanl ig företeelse
inom Sovjetunionens krigsmakt. Det inträffade för anledde marinledningen i
Tallinn påskynda mineringen av Narvabukten.
Efter det de fyra jagarnabeskjutit ryssarnas flank vid Narvafronten, Il och 12
mars begynte Z 25 , Z 28 och Z 39 den
14:e plantera de första 200 minorna för
"Seeige l" och16mars en andra omgång.
Samtidigt upprepade nätläggarna Operation "Walross" från föregående år i
Porkala-passagen , där det dubbla ubåtsnätet spändes ut från 13 mars- 16 maj
tvärsöver viken och motorfärjor kompletterade "Nashorn "-minl injen invid.
Huvudförsvarslin jen gick emellertid vid
Hogland , där Brummer, Linz, Roland
och jagarna, tidvis assisterade av M-båtar
byggde upp "Seeigels" massiva del i fem

portioner mellan Stor-Tyters och Narvabukten 14-26 april.
Motståndaren följde med tyskarnas
förehavanden från luften , vilket resulterade i att den fjärde omgången slutade
olyckligt. Fullastade med l 050 minor
gick fartygen på em 21 april till sjöss från
Tallinn med O-kurs. Efter passerandet
av Juminda sågs flygplan kretsa ovanför
det för minfällningen utsedda området.
Förbandet intog kl. 22.35 anbefalld formation invid de tidigare minfält utmärkande flytbojarna för att sätta igång arbetet. Då skakade en explosion Roland
vid babordssidan följd av en annan om
styrbord. Ångaren vattenfylldes och
sjönk med alla 200 EMC-mi norn a ombord tillika med 130 man. Från flottar
och vrakgods bärgade kollegerna
kom.kapt. Karl Wehr och 72 andra. Hela
operationen avskrevs och minläggarna
återvände till Tallinn. Rysk a fly gplan
hade i skydd av mörkret kastat minor i
närhe ten av bojarna och Roland stötte
på dem.
Bakslaget hindrade inte tyskarna fortsätta uppbyggandet av "Seeigel" planenligt under april månad. Sedan drogs de
stora och värdefulla jagarna bort från
Narvabukten till Paldiski och därifrån senare ned till Rigaviken. Brummer och
Linz återvände hem för översyn och
återkom i juni till Tallinn med full minlast. Under juli låg de i beredskap i den
nyländska skärgården. Brummer vid
Källvik och Linz vid Fagervik. Men till
den numera livsfarliga Narvabukten vågade man inte skicka dem. Under sommaren kompletterade motorfärjor och
småbåtar "Seeigel " så att det väldiga
minfältet si utiigen innehöll över 6000 minor och inemot 3000 svephinder.
De tyska bevakarna pressades oavbrutet och intensivt av motståndaren. Så

snart de huvudsakliga förposterna M-båtarna var på plats i mars, anföll lågtflyga nde "Sjturmoviker" (11-2) dem så gott
som dagligen. De sex M-Boote var till
sjöss fyra dagar i sträck , varpå de avlöstes av andra. Vid avvärjandel av anfallsvågorna på upptill 30 Il-2:or blev de illa
åtgångna och gjorde ofta -slut på ammunitionen. Visserligen sköt de ned flera av
de oförvägna piloterna, men nya kom i
stället och den vilda dansen fortsatte.
Inga tyska jaktplan syntes till , de var engagerade på annat håll. I maj störtade sig
därjämte aggressiva TK-båtar över bevakarna. I grupper ilade de fram genom
dimslöjor och skumkaskader i skickligt
utförda tångangrepp, oftast sam tidigt
med attackflyget. Av M-båtarna sänktes
M 459, M 413 , M 20, M 37 och av färjorna F 273 och F 498. De svårt ramponerade bevakarna räknades i tiotal. Personalförlusterna var 216 döda och 413 sårade.
På order från högre ort från landbacken
höll tyskarna sig envist kvar på sin förlorade utpost i Narvabuk ten. De slogs modigt och uppoffrande mot en överlägsen,
stridslysten fiende och drog sig först mot
hösten tillbaka västvart i samband med
den allmänna reträtten från Estla nd. De
kunde trots allt inte förhindra de energiska sovjetiska minröjarna att småningom
äta sig igenom "Seeigel "-systemet mot
renare vatten. Försvarslinjens södra
hörnpelare kn akade i fogarna. I norr var
den också i överhängande fara.

Storm över Karelska näset
I början av juni hade de för storoffensiven över Karelska näset avsedda sovjetiska styrkorna slutfört sin uppmarsch
bakom frontlinjen. Vid tyngdpunkten
mellan kusten och Bjeloostrov (Valkeasaari) , ett 22 km brett avsnitt, hade den
21. Armens tre armekårer 109. AK, 30.
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GardesAK och 97 . AK, inalles nio divisioner, stödda av talrikt artilleri och pansar fattat posto. Bakom dessa fanns talrika reserver beredda till aktion. Ovanför
denna, övermäktiga stridsmakt behärskade 13. Flygarmens ca 770 flygplan luftrummet.
Från sjösidan var i stort sett samma
krigsfartyg och kustbatterier, som understött januari-offensiven mot väster till
Narva engagerade i bombardemanget av
Näsets södra kust. De förfogade över 175
kanoner (130-406 mm) med vilkas eld
kustbatterierna mittemot, staber, förbindelsecentra, järnvägsstationer, landsvägstrafiken m m skulle lamslås. Ifall
framryckningen mot förmodan fördröjdes, var flottan redo att överföra en divi sion för landsättning i området Ino-Seivästö (bakom VT -linjen). Den högsta
ledningen var övertygad on att Leningrad-frontens överlägsna styrkor skulle
krossa det finländska försvaret redan
innan offensiven från Svir mot LadogaKarelen på allvar kommit igång.
I frontlinjen på västra Näset mittemot
det utvalda lämpligaste avsnittet för ett
genombrott stod den till JY.AK
(gen.löjtn. Taavetti Laatikainen) hörande 10.D (IR l, IR 58) med 2.D som närmaste granne. Gentemot den i kustsektorn avancerande sovjetiska 109. AK:s
72.D , 109.D , 286.D, dess väldiga artilleri
och pansarstyrkor hade 10.D knappast
någon chans att hävda sig.
Underställd armekåren svarade övl.
Toivo Repanens RTR 2 (KustartilleriRegementet 2) för försvaret av kuststräckan från Terijoki ända till Björköarna. Sedan vintern hade fasta befästningar
uppförts här längs kusten , av vilka ett
grovt batteri fanns i Kellomäki (254 mm)
och tunga (152 mm) batterier i Jukkola
och Seivästö. Därtill förfogade regemen104

tet (2500 man) över ett järnvägsbatteri
(41180 mm) , rörliga motoriserade batterier, infanterikompanier m m. Istånd att
beskjuta fiendens positioner på den motsatta kuststräckan var blott Kellomäki
och järnvägsbatteriet, medan motståndarens 44 batterier med sina pjäser nådde
RTR 2:s försvarsområde med sin eld .
Eventuella landsättningsoperationer ansågs regementet dock kunna avvärja. Sådan situationen efter några dygn utvecklade sig tvangs kustartilleriet rikta sin
huvudsakliga uppmärksamhet mot landmål för att stödja armens försvarsstrid .
l dagningen 9 juni öppnade det sovjetiska artilleriet en intensiv, aldrig tidigare
skådad trumeld mot det svaga försvarssystemet i Bjeloostrov-avsnittet, där 170
rör per frontkilometer allena stod till
109. AK:s (gen.löjtn. LP. Alferov) förfogande . Från andra sidan viken deltog
kustartilleriet och krigsfartygen i leken.
Flygarmador mjukade upp de bakre positionerna. Sedan gick elittrupper stödda
av talrikt pansar till anfall och bet sig fast
i de av kanonaden raserade ställningarna. Morgonen därpå upprepades skådespelet med än större kraft. Eldorkanen
smulade sönder de flesta försvarsnäste na. Friska förband vällde in med sexfaldig övermakt sopande undan allt i sin
väg. Halvt i panik tvangs I R 1 retirera
undan ångvälten, dess tre bataljoner
hade ingen möjlighet att motstå 18 sovjetiska stödda av hundratalet pansarvagnar. Den 12 juni hade IY.AK dragit sig
tillbaka till VT-linjen (Vammelsuu-Taipale ). Vid en av dess svaga punkter Kuuterselkä framtvang ryssarna 17 juni ett
andra avgörande genombrott. Under
svåra uppehållande strider retirerade
försvararna till VKT-linjen (Uiborg-Kuparsaari- Taipale) där stormfloden dämdes upp. Men Yiborgs fall 20 juni kunde

de inte förhindra. Därmed hade angriparen nått ett av de utstakade målen. Efter
stadens erövring riktade ryssarna sin nästa stöt åt NO mot Tali-Ihantalaområdet,
där 30. Gardes AK 25 juni sattes in . Men
med förstärkningar från Fjärrkarelen,
särskilt artilleri , bjöd finnarna 27-30 juni
på så kraftigt motstånd, att gardestrupperna körde fast. Efter denna betydelse-

fulla avvärjningsseger mattades striderna
av och 12 juli avbröt 21. Armen offensiven . En del av dess förband överfördes
efterhand till en viktigare front i Baltikum. Armen hade inte lyckats lösa alla
de uppdrag som krigsledningen tilldelat
den. Mycket återstod innan Finland var
moget till fred.
storoffensiven förändrade radikalt lä-
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get vid Näsets kust och till sjöss. Kuststräckan från frontlinjen västerut, som tidigare endast utsatts för temporär beskjutning från andra sidan viken, råkade
omedelbart i farozonen. De tre kanonerna i det längst i öster belägna Kellomäki
måste efter en kort eldstöt mot landfronten 10 juni följande morgon förstöras och
övergivas. RTR 2:s två motoriserade batterier förlades till Ino för att stöda fronten vid Vammelsuu. De fick sin beskärda
del av det sovjetiska kustartilleriets eldstötar och flygets bombmattor. Den 1314 juni jagade de med sin eld bort kanonbåtarna Kama, Oka , Volga, Zeja, vilka
besköt landfronten och de svepflottiljer,
som arbetade utanför för att skapa en
minfri väg. Landsättningarna uteblev,
men läget på landfronten förvärrades
snabbt. Färska trupper ur 106. AK:s 46.D
(öv . S.N. Borstsjev) marscherade längs
kustvägen, passerade i rask takt Vam-

Sovjetiska hjälpkanonbåten KAM A.
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melsuu, Ino, Vitikkala , Jukkola , Seivästö
och nådde redan 17 juni Kip inolanäset
mittemot Björkö. Kavalleribrigaden,
RTR 2:s batterier och fåtaliga kompanier
förmådde inte hejda dem utan nödgades
retirera till Humaljoki efterlämnande
sina tunga batterier i Jukkola och Seivästö ävensom annan krigsmateriel. Regementets decimerade avdelningar på fastlandet skeppades 18 juni över sundet till
Björköarna. Personalstyrkan 1800 uttröttade män förslog knappast till försvaret av de tre stora öarna: Koivusaari , Tiuri och Piisaari. På fastlandet mittemot
hade fienden besatt hela kuststräckan
ända upp till Viborgska viken . Det rätt
smala Björkösundet skilde antagonisterna åt. Sannolikt skulle ryssarna inom
kort forcera även detta hinder för att
ockupera öarna och säkra sin armes
vänstra sjöflank.

Björköarna går förlorade
Under dessa hektiska junidagar hade finska flottan inte varit overksam utan försökte efter bästa förmåga täcka den
snabbt retirerande egna armens sjöflank.
Som första åtgärd lade tre Taisto-mtb
15-17 juni ut 15 bottenminor "Möykky
1-3" utanför Seivästö. Ruotsinsalmi assisterad av småbåtar fällde 11- 20 juni i
sydändan av Björkösundet samt i havet
utanför Tiuri och Koivusaari fem "Pistin" -spärrar omfattande 457 minor och
107 svephinder. Avspärrningen av sundets mitt hann man inte utföra innan
fienden uppenbarade sig på den östra
stranden. Hans flyg var än så länge massivt engagerat i striderna till lands och
störde inte nämnvärt minörernas förehavanden.
Men sedan RTR 2 evakuerats över till
öarna, satte tlygangreppen 18 juni in med
stegrad intensitet. Massor av framfö rallt
Il-2:or svärmade dagen i ända omkring
attackerande allt som kom i deras väg:
batterierna på Tiuri och Koivusaari , försvarsställningar, byggnader, tältläger,
bryggor, båtar, fordon och t o m enskilda
soldater. Alla förflyttningar måste därför
ske i nattskymningen , vilken midsommartiden inte är total. De till överfartens
skydd från Kotka avdelade sex tyska artillerifärjorna (AF) och fyra finska VMbåtar fick nogsamt känna av de ettriga
låganfallen . VMV 17 blev illa tilltygad
och måste brinnande köras in på grunt
vatten vid Tiuri , där den blev vrak. Sex
hade stupat ombord och flottiljchefen
Olavi Peuranheimo var svårt sårad.
VMV 15 måste återvända till Kotka sönderskjuten . Från Piisaaris nordända Alvatinniemi trängde artillerifärjorna in i
Partiala-sundet , stred i timtal med de
närgångna piloterna, förlorade folk och

sköt sig tomma. Kulorna bet inte på de
pansrade planen och bara fyra sköts ned .
Sedan AF 32 sjunkit, återvände resten på
kvällen till Kotka. Björkösundet var därmed utblottat på krigsfartyg.
Leningrads krigssovjet gav 19 juni
Östersjöflottans ledning i uppdrag att
taga det latenta hotet mot armens sjöflank Björköarna i besittning med det
snaraste. För ändamålet formerades en
skärgårdsavdelning under kommodor
SV Kudrjavtsev bestående av kanonbåtarna Kama , Moskva, Cka, Volga, tio
pansrade slupar, 16 patrullbåtar (MO
och BMO), 28 barkasser och 18 motorbåtar för dimbildning. Den första vågen
invasionsstyrkor bildade två bataljoner
(1500 man) ur 260. Marin Inf.Brigaden
(gen.major I.N. Kuzmitjev) . De var väl beväpnade med automatvapen, granatkastare, 45- och 76 mm kanoner. Avsikten var att 21 juni -liksom i februari 1940
över istäcket - först stiga iland invid Piisaaris nordända. Kommendören för
Kronstad t -sektorn viceamiral Juri Rall
övertog befälet över marinens enheter
vid dessa amfibie-operationer.
Natten 18-19 juni rodde smärre patruller över sundet till Koivusaari och Tiuri för att rekognoscera, men de nedgjordes relativt lätt. Mot Piisaari riktades
inga dylika försök. Flygangreppen under
dagen riktade sig särskilt mot kustfarten.
Saarenpää-batterierna erhöll fullträffar
och led förluster. Av dess kanoner förblev blott en 254 mm resp. en 152 mm
intakta, på Tiuri däremot alla 4/152 mm
pjäserna . Från söder trängde minsvepare
skyddade av kanonbåtar och dimridåer
in mot sundet, följda av talrika småbåtar,
som efterhand samlades inne i Humaljoki-viken . Innan kvällen fanns här en ansenlig mängd landstigningsfarkoster.
Finnarnas artillerield från öarna och spo-
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radiska luftbombardemang förmådde
inte nämnvärt störa deras förehavanden.
Följande dag förflöt i de ömsesidiga flyganfallens tecken, i sundet och ute till
havs var verksamheten ringa.
Vid midnatt 20~21 juni satte sig invasionsflottan i rörelse från Humaljoki mot
NW genom sundet i skydd av täta rökridåer. Från den motsatta sidan sköt man
intensivt på vinst och förlust in i den två
km långa skyddande molnbanken allteftersom den systematiskt förflyttade sig
genom sundet förbi Koivisto köping. Invasionen hade börjat och riktade sig mot
Piisaari trodde man på finländskt håll.
En under småtimmarna W Tiuri varsebliven 22 enheter omfattande avdelning
småbåtar drog sig undan 152 mm batteriets eld sydvart. Det var fråga om en skenmanöver.
Utanför Härkölä satte fyra barkasser,
eskorterade av en pansarslup och tre
dimbildare plötsligt W-kurs och landsatte 126 man kl. 03.20 invid Alvatti brygga.
A v öns försvarare ca 300 man var bara e n
bråkdel på platsen och kunde inte driva
bort kompaniet. Sedan ett nytt sådant
tillförts brohuvudet över sundet, tvangs
försvaret långsamt retirera till den långsmala öns mellersta del. Nya ryska trupper strömmade över sundet och 22 juni
stod öv. L.V. Dobrotin med 1453 marinsoldater ur 260. Brigaden jämte utrustning på Piisaari. Sundet i sin helhet behärskade ryssarna ävensom luftrummet.
Saarenpää gjorde slut på ammunitionen .
Tiuri hade 69 skott för sin enda intakta
pjäs. Nästa natt utrymdes Piisaari och
försvararna skeppades över till Virolahti.
Ryssarna hade vunnit första ronden.
Händelserna på Piisaari alarmerade
flottan tillbaka till Björköarna. Fyra tyska R-båtar ute på kontrollsvepning av
farleden vid Huovari och deras eskort
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M 29 och M 538 skickades kl. 06 till vattnen N Piisaari för att invänta fyra AFpontoners ankomst. Men två attacker av
TK-båtar och flyg tvang dem inom en
halvtimme tillbaka , med M 538 trasig av
träffar. Färjorna anlände kl 09, men de
dirigerades till fel sida av Alvatinniemi ~
den västra~ och ryssarna fick i flere timmars tid förstärka brohuvudet där. När
misstaget omsider rättats till på högre
ort, körde AF-båtarna beslutsamt in i
sundets nordända och begynte beskjuta
brohuvudet. För sent.
Av finländarna var båda Mtb-flottiljerna först på platsen. Kanonbåtarna
(trålarna) Aunus och Viena på väg att
beskjuta Härkölä mittemot detsamma
eskorterades av 1. Flottiljen, medan 2.
Flottiljen beordrades tränga in i sundet
för att anfalla trupptransporterna. Där
stötte de på pansarslupen Nr 505 med
dess eskorterare Nr 901 och Nr 905 , vilka
öppnade eld. Inför slupens 76 mm artilleri drog de sig tillbaka . Ute till havs fem
sjömil Ö Ristniemi angrep attackflyget
kanonbåtarna och sköt Aunus i brand.
Chefen Albert Pöri sårades dödligt och
båten vände om. Viena fortsatte allena
och belade lastageplatserna i Härkölä
med 68 granater innan även den vände
åter. På återresan attackerade tlyget
ånyo och sköt den eskorterande mtb Taisto 1 i brand. Efter explosion ombord
sjönk den. De utförda framstötarna resulterade i ingenting. Ryssarna sa tt stadigt kvar på Piisaari och förstärkningar
anlände i en jämn ström över sundet.
Inom kort blev det uppe nbart att
Björköarna i längden inte kunde hållas.
Åtminstone var den lokala befälhavaren
Toivo Reponen redan 18 juni av den
åsikten och den till platsen anlända komme ndör Oiva Lennes delade hans åsikt.
Sjöstridskrafternas stab var äve n på det

klara med att en utrymning borde ske
inom en nära framtid och vidtog sina
mått och steg. I huvudsak borde all personal fås bort och utrustningen i andra
hand , så långt det var möjligt. Batteriernas kanoner skulle förstöras på platsen.
Efter Piisaari-landsättningen 21 juni blev
saken akut och staben informerade Högkvarteret om läget. Efter moget övervägande gav Mannerheim tillåtelse att utrymma alla Björköarna. General Valve
beordrade i sin tur flottchefen Rahola att
genomföra evakueringen. Denne bad
den tyska 9. Säkringsdivisionen om bistånd vid eskorteringen av transporterna
till fastlandet invid Fredrikshamn. Till
chef för transportavdelningens sju grupper utsågs kom.kapt. Kullervo Killinen ,
med VMV 14 som befälsbåt Varje grupp
omfattade l tysk färja, l eskorterare, 1 ~2
bogserare och 3-4 motorbåtar. Lastageplatserna anvisade RTR 2 på den västra
från fienden bortvända sidan av Tiuri.
stabspersonal och sårade skeppades från
den östra sidan och Piisaaris folk direkt
därifrån till fastlandet. Planen sattes i
verket 23 juni kl. 01~03.30 och förlöpte
tämligen smärtfritt, en del malörer till
trots. Kanonbåtarna Hämeenmaa, Uusimaa , Karjala, Turunmaa, Viena, Tursas
och fem VMV skyddade transporten till
sjöss hela vägen hem. Tyskarna bidrog
med M 17, M 30, AF 9, AF 30, AF 31 och
AF 35. Alla dessa tillhopa representerade en inte föraktlig styrka med sitt sjöartilleri , men gentemot massiva flygattacker var de ganska hjälplösa. Det rödstjärniga flyget syntes förvånansvärt nog inte
till. Efter kl. 18 upphörde flygaktiviteten
med ens. Östersjöflottan satte in hela sitt
Aviatsija KBF i öster för att stödja den
egna storoffensiven där mellan Ladoga
och Onega. Ingen hotade transportflottan från luften. Större tur kunde den

knappast ha haft. Vädret var praktfullt
och havet nästan spegelblankt. Enstaka
anlopp av TK-båtar avvärjdes redan på
långt håll. Sporadisk beskjutning från
landbatterier orsakade inga men. Förluster i fartyg inträffade inte under hela den
långa färden till fastlandet. På midsommaraftonen hade alla fartyg anlänt till sin
destination , även den grundstötta och
läckande eskorteraren Nr 764. I allt forslades 2270 man och gripbar utrustning
från Björköarna. Kanoner och tung materiel förstördes därförinnan på platsen.
Övergivandet av hela arkipelagen betydde för motståndaren öppnandet av en
skyddad transportled längs Björkösundet till Viborgska viken. Den sista lilla ön
Ruonti besatte en pluton marinsoldater
27 juni.
Kort innan Björköarna hade ryssarna
genomfört en annan mindre invasion
smärtfritt. Omkring l 4 sjömil västvart
ute i havet ligger det lilla (300 ~ 100m)
kala och karga granitskäret Narvi, granne till den dåvarande finländska uthavsförposten Someri. Kvar fanns 1944 endast ruinerna av fyren och lotsbyggnaderna på den högsta bergsklacken 10 m
ovan havet. Från Narvivar det jämförelsevis lätt att hålla farvattnen mellan
Fredrikshamnskusten och Viborgska viken under uppsikt. På detta bortglömda
ingenmansland landsatte sju patrullbåtar
natten 19~20 juni ett förstärkt kompani
marinsoldater från Lavansaari medförande tre 76 mm kanoner, kulsprutor,
strålkastare och en radiostation. Observationsposten inrättades i hast för försvar. I berget sprängdes ställningar för
kanonerna och sex kulsprutenästen. Tillförandel av manskap och materiel observerades av motparten först 22 juni och då
var det redan för sent att parera det
oväntade schackdraget. Tyska M 17 rap109

porterade att gods lossats iland och att
kasematter av sten uppfördes i snabb
takt. TK-båtar kryssade omkring i grannskapet och i fjärran skymtade kanonbåten Moskva och flera MO-båtar. Tyskarna och deras finländska vapenbröder fick
ett nytt problem att tänka på.

Tysk motgång: T 31 sänkes.
Ovetande om dessa händelser 20 juni
hade tyskarna samma kväll på den finska flottstabens begäran skickat ut T 30
och T 31 från Mussala till Narvavattnen.
Denna Operation "Drosselfang" avsåg
att infånga sovjetiska båtar och kväva en
förmodad landstigning mot Björköarnas
västkust i sin linda. De slagkraftiga torpedbåtarna skulle sänka påträffade
landsättningsfarkoster och därpå återvända till Kotka. Ombord på ledaren
T 30 medföljde kapt.löjtn. Heikki Herlevi som finländsk förbindelseofficer. Utanför skärgården råkade båtarna N Väl-

imatala i sporadisk skottlossning med
Moskva och dess MO-båtar. För övrigt
var havet tomt och några konvojer syntes inte till. Finnarna höll alltjämt Björköarna i sin hand. l skymningen anträdde
paret återfärden.
Vid 23-tiden siktade utkikarna flera
svarta punkter i fjärran. De närmade sig
snabbt, dök emellanåt in i dimslöjor och
kom åter till synes i stort antal. Den sovjetiska TK-divisionen i grannskapet hade
varskotts och chefen Sergei Osipov beordrade genast två grupper torpedkuttrar till anfall, följd av två andra något
senare, inalles tio båtar. Det var hög tid
för tyskarna att rymma fältet. Med kurs
3HJD mot Kiuskeri och den skyddande
skärgården satte torpedbåtarna iväg med
32 knops fart våldsamt skjutande. I spetsen T 31 och snett bakom på babordssidan brodern T 30. MenTK-båtarna gjorde vid behov 50 knop och hann med
lätthet upp dem. De delade upp sig och

passerade på ömse sidor utspyende
konstgjord dimma. Den intensiva elden
från tyskarnas artilleri sopade bort ett
par av dessa getingar från havets yta,
men inom kort var torpedbåtarna inneslutna i kompakta dimväggar. T 31 saktade in och tvekade- en stund för mycketmedan T 30 rusade vidare genom dimridån. Grupp Boris Ustsjev hann utdela
dråpslaget från kort distans. En av trion
TK 37 kom T 31 så tätt in på livet, att
dess kanoner inte kunde riktas lågt nog
mot angriparen och äldre löjtnant V l
Tronenko placerade utan svårighet sina
båda torpeder rätt i sidan på tysken och
girade bort. T 31 bröts itu och sjönk i ett
väldigt ång- och rökmoln. Den andra
gruppen TK-båtar cirklade runt detta,
sköt vilt omkring sig på skeppsbrutna,
plockade upp några och avlägsnade sig
från valplatsen. Denna midnattssmäll
förnams vida omkring och Someri radierade ut sina observationer i etern. Men
det dröjde nära nog två timmar innan de
olika instanserna var på det klara med
vad saken gällde. Båtar sändes ut att leta
efter överlevande. Omsider fann Taistomtb:arna tre sjömil N Narvi skeppsbrutna från T 31 fastklamrade vid flottar och
vrakgods. De av nafta nedsölade männen
var hala som ålar, vilket gjorde räddningsarbetet komplicerat. Kl. 02.20 hade
man bärgat 86, bland dem chefen
kapt.löjtn.
Heinrich
Peter-Pirkham.
Svårt sårade var 23 och 105 man saknades. "Trastfångsten" slutade illa för tyskarna med förlust av en modern Flottentorpedaboat

Vapenbrödraskapet prövas.
Tysk Flottentorpedoboot utanför Helsingfors 20 juni 1944.
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Den nyupprättade sovjetiska vaktposten
Narvi utanför den egna farstukvisten,
med fri utsikt mot skärgården österom

Fredrikshamn och havet runtom irriterade tyskarna. Den vaksamma posteringen
inrapporterade alla deras rörelser nu under den ljusa årstiden och borde med det
snaraste elimineras på något sätt, helst
med vapenbroderns hjälp. General Valve gick med på tyskarnas initiativ och
beordrade flottan överenskomma med 9.
Säkringsdivisionen om operationen samt
östra Finskavikens Kustbrigad att ställa
upp en stöttrupp för landstigningen på
det ensliga granitskäret Avsikten var att
trupperna, efter det tyskarnas artilleri
förstört anläggningarna där, skulle nedgöra eller tillfångata öns försvarare. Skäret skulle inte behållas, utan bara utraderas som utpost och en förnyad ockupation avstyras redan i begynnelsen.
En första förberedande stabskonferens hölls 23 juni och en andra sammankomst on bord på T 1O, där riktlinjerna
för Operatin "Steinhäger" och vissa taktiska detaljer drogs upp. Men någon gemensam högsta ledare kunde man inte
enas om, varför ansvaret föll på planläggare och ordergivare. För eldunderstödet avdelade tyskarna T 30, T 8, T 1O,
M 15, M 18, M 19, M 22, M 30, med R 67,
R 68, R 76 och R 249 som minsäkring.
De för företaget ursprungligen avsedda
lämpliga AF 5, AF 30, AF 31 och AF 49
låg i Kotka och behövdes på annat håll.
De deltagande tyskarna förfogade ändå
över dussinet 105 mm kanoner. Finska
flottan bidrog blott med motorbåtar: nio
mtb, tio VMV och elva småbåtar för
transport av 108 man ur Kustbrigaden till
ort och ställe. De givna orderna beträffande eldunderstödet skilde sig i någon
mån från varandra hos vardera instanserna. Ingen som helst hjälp av någondera
flygvapnet var att vänta. Ansvarig ledare
för det tyska förbandet var kom.kapt.
Karl Kassbaum på T 30. Officiellt ledde
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flottchefen R ahola på finskt håll , men
befäle t till sjöss över landsättningsbåta rna inne hade kapt.löjtn . Helge Jääsalo.
Förbindelseofficerare från båda flottorna med egna radister medföljde chefsfartygen. Sedan H-båtarna kontrollsvept utfartsleden från Mustamaa, startade
Operation "Steinhäger" 27 juni på kvällen .
M-båtarna avgick från Kotka kl. 18.30
delade i två grupper för beskjutningen av
Narvi. T-båtarna sammanträffade med
sina draba nter mo tortorpedbå tarna kl.
22 vid Mustanaa och gick till sjöss. Från
Kukkio satte Jääsalos elva motorbå tar
sig i rörelse kl. 19 bogserade av fem
VMV. Vid Mustamaa anslöt sig ännu
fem VMV till avdelningen, som frå n Kiuske ri kl. 22.15 satte sydlig kurs på Narvi .
De var något försenade ute. Vädret var
disigt med begränsad sikt och svag OSOvind. Man trodde sig kunna överraska
öns försvar. Kl. 22.40 hade de tre grupperna intagit sina positioner ca 6 km fr ån
målet för sina kanoner: T 30, T 8, T 10
låg med O-kurs N Narvi, M 15, M 19,
M 22 västerom skäret och M 18, M 30
NO därom. Men de hann inte avlossa ett
enda skott, då batteriet kl. 22.43 plötsligt
öppnade eld mot dem. F-båtarna besvarade elde n omedelbart. Duellen varade
sju minuter. Båtarna undgick att träffas
och avlägsnade sig därefter till den avtalade väntepositionen längre bort i östlig
riktning. Men stenkasematterna hade
motstått ka nonaden bättre än väntat och
batte riet var alltfort aktionsdugligt Inte
heller M-bå tarnas eld hade någon större
inverkan på a nläggningarna. Batteriet
tystnade kl. 22.50, men båtarna fortsatte
eldgivningen till det avtalade kl ockslaget
23.15. Vid denna tidpunkt borde la ndstigningen ha tagit sin början . Men den
lå ngsamma båtkaravanen befan n sig än
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två sjömil i nordlig riktning. Från land
öppnades åter eld mot M-båta rna, av vilka M 19 träffades. Motorbåta rna stoppade kl. 23.20 på behörigt avs tå nd och väntade på att tyskarna skulle å te ruppta kanonaden mot land . Men M-båtarna tycktes tvärtom avlägsn a sig från gra nnskapet. Jääsalo bad då förbindelseofficeren
löjtn . Lindenberg av 3. M-Flottiljens chef
kom.kapt. Kieffer på M 15 efterhöra orsaken härtill. Störningar försv årade radiokontakten , men det va r uppenbart,
att tyskarna sköt över avgöra ndet till finnarna. Med det sovjetiska batte riet troligen alltjämt intakt och berövad sitt eldunderstöd bedömde Jääsa lo e n landsättning alltför vågad. Över u kw lät han slutligen kl. 23.50 avge de överenskomna
kodorden för avbrytandet av "Steinhäge r". Flasche teer! Signalen kvitterades
av de övriga medverkande och under
småtimmarna löpte allesamman tillbaka
in i skärgården.
Därmed var fiask ot vid Narvi inte utagerat. Tyskarna utföll efteråt i häftiga beskyllningar mot sina vapenbröder för
oförmåga och passivitet. Finnarna bemödade sig att möta anklagelserna med sakliga motargument. Orsakerna till misslyckandet blev aldrig grundligt utredda.
De n westfaliska enbärssnapsen ("Steinhäger") efterlämnade en bitter eftersmak.
De treåriga tysk-finska relationerna
började sommaren 1944 bli rätt ansträngda. På tys kt håll tyckte man sig hos finnarna spåra e n tilltaga nde kri gströtthet,
tvivel på Stor-Tysklands slutliga seger
och oro för det egna la ndets framtid. Antaga ndena saknade inte grund . Sovjetunionen hade stadigt vuxit i styrka, medan
Tredje Riket otvivelaktigt snart skulle
säcka ihop. Amiral Böhmers obetänksamm a, kraftiga kritik av finländska be-

fätsinstanser hjälpte inte upp saken, snarare tvärtom. Hans osmidiga sätt att sköta relationerna bidrog till att vidga klyftan mellan vapenbröderna. Redan året
förut hade han vid olika tillfällen öppet
framfört åsik te r, som snarare hörde hemma i något tyskockuperat land och inte i
det vänskapliga självständiga Finland.
Här passade det sig inte att uppträda lika
pockande övermodigt, nonchalerande
andras synpunkter. Amira len hade ett
visst påkommet behov att hävda sig gentemot sin omgivning. Den kortv uxne
"Stuppen-Böhmer" nådde exempelvis
fi nska flottans " Iso-Eero" knappt till axeln . Inte heller bland sina egna underlydande åtnjöt han någon större pop ul aritet, all ra minst hos frontflottiljerna, hos
vi lka han sällan visade sig, men väl tätt
störde med sina telegrafiska kampparoller från sin stabsark F 3 i Södra hamnen i
Helsingfors. Bland stabspersonalen var
det en offentlig hemlighet, att dess herre,
en medelmåtta , hade sin a nazistiska sympatier att tacka fö r sin förbluffande karriär inom Kriegsmarine, som inte överhövan var genomsyrad av dylik ideologi .
Amira le n fick en tragisk ändalykt. Han
blev skjuten under en jaktfärd i skogen
nära Ventspils l oktober, som det sades
av lettiska partisaner.
Finska flottan försökte ännu 25-26
augusti utradera den sovjetiska posteringen på Narvi genom beskjutning. Påträffade minor hindrade kanonbåta rna
å nga ti llräckligt nära och företaget inskränkte sig till en 26 granaters hälsning
från Aunus' 130 mm krigsbyteskanon
från 16-19 km avstånd. En ny beskjutning planerad 2 september blev aldrig av
och två dagar senare trädde vapenstilleståndet i kraft. Narvi stannade kvar i sovjetisk hand.

Kampen om Viborgska vikens
öar.
Efter det sovjetiska genombrottet av försvarsfronten vid Kuuterselkä 14 juni gav
Högkvarteret order om formera ndet av
ett nytt kustartilleriförband för försva ret
av Viborgska vilke ns NW strand frän
Trångsund (Uuras) västerut. VKT-Iinjen
slutade vid Viborg. Den närmaste kustremsan och skärgården härifrån mot
riksgränsen saknade permanenta batterier och fältbefäst ningar. Försvaret här
omhänderhade l Suom RPr på sträckan
ända till Nisala hti sa mt därifrån mot NO
av V AK:s trupper, av vilka Kavalleribrigaden säkrade skärgården.
Under de häftiga striderna i Tali-lhantala terrängen förb lev läget lugnt vid Viborgska viken. De ryska styrkorna vid
den motsatta strandremsan utövade blott
ett lätt tryck och besatte 25 juni den
frivilligt utrymda ön Tuppura utanför
Vatnuori vid inloppet till viken. Därmed
öppnades väge n runt Pullinniemi för
Röda flotta n in i själva viken, där
Trångsund 26 juni nåddes av armen.
Motoriserade batterier gick i ställning på
Pullinniemi udde för att skydda trafiken .
Det 16 juni nyupprättade Kustartilleriregementet 22 (RTR 22) med överste
Arvo Lyytinen som kommendör sorterade under l Suom RPr. Dess manskap
samlades ihop från brigaden och återinkallade reservister. I ett senare skede tillkom folk och artilleri från RTR 2 och
Ään RPr. RTR 22omfattade fyra sektioner artilleri och sex infa nterikompanier,
dess numerär var 30 juni inalles 3134
man. Dess försvarssektor sträckte sig
från Pukkio kustfort i W till Nisalahti och
Lammassaari i öster. Avsnittet var i stort
sett detsamma som överste Lyytinen lett
under vinterkrigets slutskede 1940. Dess
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enda fasta batteri var Ristiniemi, resten
var tunga och lätta fältbatterier. I det förmodade anfallets tyngdpunkt Vilaniemi
stationerade III. Sektionen tre motoriserade batterier, utrustade med goda krigsbyteskanoner 152 H/38 och 122 K/31,
samt delar av Kustbataljonen 7 (RP 7).

På de obefästa öarna Teikari och Melansaari (IV.Sekt.) fanns endast infanteri
som säkring. Dessa kustjägarkompanier,
dåförtiden kallade TK (Torjunta-Komppania), avsedda för strandremsans försvar, omfattade en gevärspluton, en mg.pluton (fyra mg) och två kanonplutoner

Skärgårdsstriderna vid Viborgska viken 25 juni - 9 juli 1944.
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(fyra psv .pjäser) . Hela försvaret bar en
improvisationens prägel, precis som under vinlerkriget och det tog sin rundliga
tid att sammansvetsa de från olika håll
hoprafsade enheterna, organisera och utbilda dem under de två veckor som stod
tillbuds innan stormen bröt lös även över
Viborgska viken.
Teikarsaari råkade omedelbart ut för
den. Försvaret här omhänderhade lV.Sektionens kommendör major Viljo
Myntti, med 80. TK och 3/RP 7, fyra st.
45 mm pansarvärns-, sex st. 20 mm luftvärnskanoner och åtta st.mg. Av totala
styrkan 350 man var endast löjtn . Väinö
Weijalainens 80. TK i strandförsvaret en
välutbildad trupp.
Nämnas må , att strandremsan på fastlandet bakom försvarade en tysk division
Greif el.122.D (gen.maj. Bräusing). Denna Överbefälhavarens reserv hade i slutet av juni anlänt till Finland från Estland
och dirigerats till Viborgska viken . Divisionen utgjorde en del av den begränsade hjälpen i trupper som den s k Ryti/
Ribbentrop-pakten, ett formellt brev , stipulerade för Finland. Dess huvuddelar
IR 409, IR 411 och artilleriet tilldelades
RTR 22:s avsnitt samt IR 410 den östra
grannsektorn. Tyskarnas artillerield nådde vid behov Teikari och Melansaari.
Sedan framryckningen NO Vi borg avstannat och fronten vid månadsskiftet
juni/juli stelnat i ställningskrig, beslöt det
sovjetiska överkommandot göra en
kringgående rörelse över Viborgska vikens övärld till dess strand för att falla
försvaret i ryggen. För den komplicerade
operationen erfordrades nya friska trupper. Från Narvafronten lösgjordes därför
i hast 124.D och 224.D ur 59. Armens 43.
AK och transporterades till beredskapspositioner mellan Pullinniemi och Uuras.
I främsta linjen låg 224.D (överste F.P.

Burmistrov), vars tre regementen JR 143,
JR 160 och JR 185 samt Art. R 111 under
den första juliveckan skulle erövra Teikari, Melansaari, Suonionsaari och Ravansaari till att börja med. Marinsoldater
ur åtminstone I/260. Marin Inf. Brigaden
skulle vara med om stormningen av öarna. Flottan ställde skärgårdsbrigadens
kanonbåtar Kama och Volga, 17 pansrade slupar, 30 patrullbåtar, åtta mtb, 14
dimbildare och ett 100-tal barkasser till
förfogande. Marinens järnvägsbatterier
körde fram till bansträckan J o hannes- Viborg med tre 180 mm och åtta 130 mm
kanoner monterade på pansrade vagnar
för att ge eldunderstöd. Fyra motoriserade batterier (14 st. 85 och 122 mm) gick i
ställning på Pullinniemi för samma ändamål. Vid månadsskiftet var 224.D och
marinen beredd till attack, stödd av 250
rör (85-180 mm) och marinflygets 782
plan. Teikarsaari var först i turen.
Den 30 juni kl. 22.25 vidtog artilleriförberedelsen från fastlandet mot ön varpå nio tendrar med ett kompani marinsoldater ur 260.Brigaden och en bataljon
infanteri IIIIIR 185 ombord, stödda av
fem pansarslupar, fyra minröjare, fyra
dimbildare söderifrån styrde mot Teikaris södra och östra strand. Landsättningen av stormtruppens ca 400 man skedde
kl. 00.30 i skydd av dimridåer. Försvarets
två kompanier trängdes småningom mot
öns norra udde. Men sedan undsättning
från Vilaniemi skyndat till i form av 16.
TK vid 03-tiden och batteriet där öppnat
eld, drevs ryssarna tillbaka och kl. 07 .00
var Teikari åter i finsk hand. Angriparen
efterlämnade i land 250 stupade och 76
fångar , blott e n bråkdel flydde med båtarna eller simmande. Försvaret hade 32
stupade och 85 sårade. Ett nytt försök att
komma iland redan kl. 08.00 avvärjdes 60
m från land och båtarna retirerade. För-
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svaret bet väl ifrån sig och dess betvingande erfordrade långt större insats än
ryssarna beräknat. Trupper fanns att tillgå i riklig mängd.
De närmaste dagarna samlade 59.Armens ledning nya styrkor till kustområdet. Från Björkösundet stävade ständigt
nya fartyg nordvart, rundade Pullinniemi, skyddade av Kama och Volga samt
batterierna på udden och samlades i
Makslahti bakom den. Inom kort trängdes ett l 00-tal farkoster av alla slag utmed vikens stränder. För det nya angreppet mot Teikari resp. Melansaari
fördelades huvuddelen av IR 160 på 30talet barkasser, med tio pansarslupar
som artilleristiskt stöd. IIIIIR 160 på resten med sex pansarslupar för en samtidig
invasion av Melansaari. Ledningen under överfarten innehade kommendör
V.N. Gerasimov resp. kom.kapten V.S.
Sirotinskij. Operationen igångsattes natten 3-4 juli med en ihållande kanonad
från 224. D:s eget artilleri, Pullinniemi ,
Uuras, Tuppura , järnvägsbatterierna,
pansarsluparna samt kontinuerliga flygbombardemang. Samtidigt bredde lågt
flygande plan täta dimbankar över hela
skärgården. Invasionsstyrkorna kom på
morgonen iland överallt.
På finländskt håll var man på det klara med att ryssarna efter det inledande
bakslaget skulle försöka ånyo med ett
långt större uppbåd trupper. Teikaris
försvar utökades 3 juli med 11. TK, 1/
RP 7, fyra st. 47 mm, en st. 75 mm kanoner, två grk och lätt luftvärn. Manskapsnumerären steg härigenom till 645. Till
grannen Melansaari skickades l 6. TK,
två st. 47 mm , en st. 75 mm kanoner som
förstärkning, varigenom dess försvar steg
till 190 man. Försvarsstrategin omprövades: eldnästena placerades ca 200 m från
strandlinjen och maskerades; endast le-
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vande mål fick beskjuras med infanterivapen , motstötar måste omedelbart ske
mot den landstigna fienden .. Dessa åtgärder hann inte att tillämpas, innan han
4 juli vid niotiden efter eldkoncentrationen steg iland på båda öarna utan större
besvär. På Teikari steg 1200 man iland i
två vågor vid sydändan och östra stranden. Sluparna Nr 503 och Nr 504 med
befälhavaren Gerasimov , staben och
kommandoelementen ombord rände på
minor och sjönk, vilket menligt kom att
inverka på stridens utgång. Försvaret
trängdes ändå bakåt till öns mitt inför
övermakten och ett motangrepp misslyckades. Major Myntti beslöt invänta
förstärkningar på den nybildade motståndslinjen.
På Melansaaris östra udde landsteg
IIlllR 160 utan att stöta på nämnvärt
motstånd . Löjtnant Toimi Hoikkala
lyckades emellertid med 40 man ur 16.
TK och 20 ur 42. TK uppehålla fienden
längs en strax bakom upprättad spärrlinje. Men skyndsam hjälp behövdes även
här. Överste Lyytinen beslöt transportera ett kompani 2/RP 7 ur brigadens reserv från Vilaniemi till det för avsnittets
försvar viktigare Melansaari. Bristen på
motorbåtar, fiendens flygattacker och artillerield fördröjde överskeppningen till
kl. 1400-1500. Kompaniet (120 man) och
öns försvarare förmådde inte driva bort
ryssarna utan led svåra förluster. På kvällen låg fienden alltfort kvar vid strandremsan. En ny reserv samlades ur tre
TK:s gevärsplutoner (80 man) och fördes
från Karjaniemi till Melansaari. Innan
dagen gått tillända nedgjordes den här
landsatta bataljonen ur !R 160 till sista
man. Men samma kväll utrymde finnarna
frivilligt den omstridda ön.
Hjälpen till Teikari anlände kl. 16.30 i
form av 3/RP 7 (90) som tillsammans

med öns tidigare besättning gick till ett
resultatlöst motangrepp. Två timmar senare inträffade MgK/RP 7 (140) som ny
reserv och vid midnatt 4-5 juli ytterligare
60 kpistalskyttar (Avdeln. Salomaa) från
fastlandet. Major Myntti tilldelade mgkompanichefen Johan Fridell befälet
över alla enheterna. Anfallet igångsattes
på nytt. Kampen blev oerhört hård och
förlustrik på båda sidor. De välutbildade
ryssarna hade hunnit förskansa sig i
byggnadernas stenfötter, källare och ruiner. Nästena gav inte tappt utan måste
likvideras med handgranater och buntladdningar. Vid sextiden på morgonen
hade finnarna läget under kontroll, men
rensningen fortgick ännu i tre timmar.
Den landsatta IR 160 nedgjordes nästan
till sista man, ca 1000 stupade och ett
100-tal gav sig fångna. Bland krigsbytet
inräknades sex inf.kanoner, tre psv.-kanoner och sexton grk. Fyra pansrade slupar stötte på minor, två gick på grund.
(Observeras bör, att de sovjetiska regementena vid denna tidpunkt var starkt
decimerade. Kompanierna uppgick till
60, bataljonerna till 250-300 man). Finnarna förlorade 80- 100 i stupade och 250
var sårade.
Därmed var saken inte utagerad.
Medan befälet höll på att ordna upp de
olika enheterna, dela ut proviant och ammunition till de 600 ännu stridsdugliga
men uttröttade kämparna, begynte motståndarens artilleri till lands och sjöss kl.
09.30 sprida en intensiv eldorkan över
Teikari, biträtt av bomb- och attackflyg.
Alla måste söka skydd och en halv timme
senare landsteg friska, överlägsna styrkor ur öv. M.D. Paptjenkos 124.D samtidigt på öns bägge sidor. Från en stor
pråm rullade fyra T 26-stridsvagnar
iland. Nya bataljoner anlände efterhand
med kontinuerliga transporter från

Makslahti . Ur 240.D:s reserv insattes en
bataljon ur Leningrads officersskola.
Försvaret sviktade, råkade i oordning
och drevs undan till nordspetsen. Några
simmade bort i panik eller gömde sig undan. Läget var ytterst kritiskt och major
Mynttianhöll telefonledes regementsstaben om lov att ge upp ön. Då inga reserver fanns att tillgå och den tyska 122.0
inte var villig att avstå folk för ändamålet, gav överste Lyytinen på eget ansvar
kl. 10.57 honom tillstånd att evakuera
manskapet. General Valves godkännande erhöll staben kl. 14.16. Därförinnan
hade V AK:s befälhavare gen. maj. Antero Svensson anlänt till staben och efter
kontakt med Högkvarteret ansåg denne
det inte vara mödan värt att försvara
denna framskjutna position till vilket pris
som helst.
De till den norra udden hopträngda
försvararna utsattes för våldsamma eldstötar och flygattacker och led förluster.
Major Myntti stupade i en bombgrop. De
svårt sårade fick man iväg med motorbåtar, andra fick ty sig till stockar och de
sista männen måste simma över till Kiuskeri, Vuolaansaari och Melansaari, antastade av flygets låganfall under simturen till dessa grannhol mar. Öarnas finska
försvarare förlorade 300 stupade, 500 sårade och ett 50-tal blev fångna. A v dem
sköts några på stället. Angriparens 224.D
förbrukade fem bataljoner till lands och
förlorade en ansenlig mängd folk med de
sänkta farkosterna under överfarten.
Några exakta sifferuppgifter finns inte
att tillgå.
Ryssarna besatte några öar till i den
inre Viborgska viken. På morgonen 4 juli
steg IR 143 iland på Suonionsaari, Esisaari och Ravansaari samt II/IR 155 på
den sistnämnda ön , därifrån Nylands
Dragonregemente retirerade till fastlan-
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det under uppehållande strid. Härifrån
företog ryssarna 5-6 juli flera begränsade
anfall till Hapenensaari, Has n ustiensaari
och Turkinsaari utan att likväl vinna fotfäste på dessa öar, där den tyska JR 409
övertagit ansvaret. På kvällen 7 juli begynte den egentliga landsättningen mot
trakten av Tervajoki mynning och Harjuniemi. En bataljon I/IR 185 bemäktigade
sig Hapenensaaris mitt, men nedgjordes
efter flera timmars strid genom motstötar av tyska och finska styrkor. De sista
försöken att få fotfäste på fastlandet utförda av 124.D:s och 224.D:s förband 9
juli avvärjdes och efter detta började ryssarnas verksamhet vid Viborgska viken
avtaga. Endast smärre skärmytslingar förekom intill 15 juli. Delar av flottenheterna här begynte återgå till Björkösundet
och nya uppdrag. Försöken att komma

över viken hade misslyckats. Ingenstädes
nåddes fastlandet på andra sidan. Förlusterna i manskap och materiel var enorma.
Av 224.D återstod inte mycket, dess två
regementen hade nästan helt utplånats.
Den av krigsledningen 59. Armen (gen.löjtn. I.T. Korovnikov) tilldelade speciella
uppgiften att forcera Viborgska viken visade sig vara dess divisioner övermäktig.
Staben i Leningrad avblåste 10 juli alla
anfallsoperationer här. Fronterna på Näset mot Fin land stod 14 juli ohjälpligt fastlåsta. Försvaret hade ridit ut stormen. Två
veckor senare lämnade den tyska 122.D
landet och skeppades över Hangö tillbaka till Estland. Dess närvaro vid Viborgska viken hade möjliggjort finska truppers förflyttning till andra avsnitt.
Redan innan ryssarna hunnit rycka
fram till Björköarna hade man inom

Viborgska viken i juli 1944: en sovjetisk stöttrupp går ombord på en pansars/up.
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Flottans stab begynt planera skyddsmineringar för Viborgska viken. I samförstånd med RTR 22 och tyskarna ströddes
minorna ut i de strandvatten fienden
väntades nyttja vid landstigningar. Tyska
färjor (MFP) lade 20- 21 juni ut 300 minor i Vilalahti ("Kanto 3" ), men " Kanto
1-2" invid västsidan av Koivusaari och
Tiuri hann de inte verkställa i tid. Små
minbåtar lade vid månadsskiftet ut
"Puukko " (20) vid Häränpäänniemi och
" Antti " (242) vid Suonionsaari. Vid ett
av 12. Flyg Rgt (övl. Vasiii Rakov) utfört
bombanfall 20 juni mot mindepån på
Kirkonmaa utanför Kotka förstördes 300
tyska minor, som några dagar förut lagrats där. Den tyska ms.Otter och pråme n
Pargas 17, båda med minlast, sjönk på
stället. Detta ovälkomna bakslag tvang
till en del improvisationer vid planeringen av spärrarna. Under perioden 21 - 25
juni hann Ruotsinsalmi och 2.VMV-Flottiljen dock fälla de viktigaste minlinjerna
vid infarten till Viborgska viken: " Viipuri A" (100 minor) mellan Tuppura och
Suonionsaari, "Viipuri B" (110) mellan
Tuppura och Ristniemi samt "Viipuri C"
(98) SW Teikari. Den sistnämnda borde
ha lagts något sydligare strax norrom
"B" 25 juni, men fiendens ockupation av
Tuppura invid omöjliggjorde detta. Nu
hindrade "Viipuri C" tyvärr i någon mån
den egna flottans rörelsefrihet.
General Valve beordrade samma dag
ryssarna anföll Teikari (l juli) flottan
deltaga i avvärjandel av dylika invasioner med sina kanonbåtar i samarbete
med RTR 22. Tyskarna lovade å sin sida
ställa fyra artillerifärjor till förfogande .
Flottstaben sammanförde Lätta Flottavdelningens båda kanonb åtstlo ttiljer, de
tyska färjorna, VMV- och MTB-tlottiljer
till en Avdelning A under befäl av l.Kbt
Flottilj ens chef kom. kapten Olavi Arho.

Dess operationsområde var Viborgska
viken och Björkösundets nordända med
Virolahti som stödjepunkt. Kort före
midnatt 3 juli stötte avdelningen fram
mot Pullinniemi för att anfalla fiendens
transporter runt udden till Makslahti,
utan att ås tadkomma någonting. Litande
på sin övermakt till sjöss och i luften utförde ryssarna dessa i fullt dagsljus.
Länge behövde Avdelning A emellertid
inte vänta på nästa insats. Kampen om
Teikari förde kanonbåtarna till Viborgska viken in i de värsta gatlopp de någonsin upplevt, utan stöd vare sig från land
eller luften.
På morgonen 4 juli alarmerades de till
Teikari-vattnen för att bekämpa invasionsflottan och hindra tillförseln av förstärkningar till den omstridda ön. Vid
middagstiden samlades avdelningens alla
fartyg invid Pukkio för ordergivning. Delad i två grupper stack den ti ll sjöss med
O -kurs mot Ristniemi. I spetsen för den
långt utdragna kolonnen å ngade ledaren
Hämeenmaa , sedan tyska AF 30, Uusimaa och AF 31 , åt styrbord avskärmade
av VMV 6, VMV 10 och VMV 11. Ka nonbåtarna förde nya tyska 105 mm kanoner i stället för de ålderstigna , utslitna
Obuchov:arna. Den andra gruppen under kapt.löjtn. Erkki Rautio bestod av
ledaren Turunmaa, AF 35, Viena och
AF 9, med VMV 15 och VMV 16 som
säkring. Längre i söder färdades mtb H 2
och H 3 klara att sprida ut skyddande
dimma. Kanonbåtarna KarjaJa och Aunus låg i Helsingfors under reparation.
Tyska jagare, M- och R-båtar, några färjor till befann sig i skärgården mellan
Kuorsalo och Pitkäpaasi , men de stod
inte till förfogande denna gång. Pansarskeppet Väinämöinen riskerade man
inte i så trånga vatten. Lätta Flottavdelningens ledning hade stannat kvar i Puk-
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kio. Ansvaret vilade på Arho alle na. En
något komplicerad post, då han äve n
sk ull e leda sin egen separata grupp 1/ A.
Den långsa mma Viena och färjorna nedsatte farten till knappa 9 knop. Ett nappatag med den överlägsna motstå ndaren
kunde få oanade följder.
Vid Ristniemi satte Arho kl. 15.50
kurs på Teikari och Rautio på Björkösundets norra infart. Emellan dem låg
den färska minlinjen "Viipuri B" . Det
kole ldade, rökspyende sä llskapet upptäcktes redan på långt håll av ryssarna,
som skred till motåtgärder. Först ilade
elva TK-båtar fram bakom Pullinniemi
för att möta det. Me n de avlossade si na
torpeder från långt håll och tingestarna
utmanövrerades i tid. De grundgåe nde
tyska AF led ingen nöd, torpederna passerade under dem. Sedan störtade sig attackflyget över förbandet. Ett 20-tal

Il 2:or under jakteskort anföll kl. 16.20
den södra gruppe n, men avvisades. Tio
minuter senare bla ndade sig Pullinniemi
85 mm batterier i leken med välriktad
eld, assisterade av minsveparna T 205 ,
T207, T215 och T217 med sitt 100 mm
artilleri, i skydd bakom udden . Ledaren
Hämeenmaa undgick den , men på Uusimaa dråsade två granater kl. 16.47 ned
rätt framom bryggan. Den ena träffade
masten, den andra däcket invid anställande svår skada. Samtli ga officerare på
bryggan sårades av skärvorna , chefen
Aarne Karsten dödligt. Av personalförlusterna berövad möjligheten att fortsätta striden cirklade U usimaa ut ur formeringen. Hela avdelningen girade kl. 16.49
till kontrakurs med sakta fart. Under giren angrep ett 60-tal attackplan i flera
vågor och kanonbåtarna hade fullt upp
att hålla dem från livet. Sedan Uusimaa

Sovjetiska 7X-båtar av typ G-5 går till attack.
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kl. 17.15 detacherats allena till Pukkio,
vände gruppen åter mot Teikari. Men då
sikten var så gott som obefintlig på grund
av rök och dimma , beslöt den sårade
Arho utrymma stridsområdet. R autios
grupp hade kl. 16.30 fått livlig eld över
sig från Pullinni emi och nödgats gira undan den. Under en timmes tid måste den
avvärja tre flyg- och två torpedattacker.
Kl. 17.37 angrep 26 lågstridspla n gruppe n från söder. Två bomber detonerade
under Turunmaas eldrum , som vattenfylldes lå ngsamt. Den aktra kanonen kilades fast. Båten va r ur spel , gruppe n
vände om och förenade sig med Arhos
uta nför Ristniemi. Teikaris försvar fick
alle na reda upp situatione n där. Mer eller mindre sönderskjutna linkade ka nonbåta rn a med reducerad fart och ammunition en på upphällningen tillbak a mot
Pukkio. Ett 100-tal Il 2:or gav dem ingen
ro utan fortsatte att antasta dem oavbrutet i en timmes tid. Alla båta rna återvände det oaktat. Hämeenmaa sköt ned ett
plan , VMV 10 och färjorna två. Men de
egna skadorna var av den art att Hämeenmaa , Uusimaa, VMV 10 och
VMV 11 måste uppsöka Kotka för tillfällig reparation. Av de tyska färjorn a var
endast AF 31 och AF 35 stridsdugliga.
När ryssarna igångsatte den sista och
avgörande invasionen av Teikari 5 juli
försökte flottan åter hjälpa sina grå bröder där, med mycket anspråkslösa medel. A v ka nonbåtarna var blott Viena i
skick, men systern Aunus återvände repare rad från Helsingfors. D essa två ,
AF 31 och AF 35, VMV 5, VMV 14,
VMV 15, VMV 16 bildade e n ny improviserad kampgrupp Wikbe rg. E tt rätt
konstigt sammelsurium av två ga mla
Nordströmska Lovisa-silltrålare och två
tyska "plåtgaloscher", hopplöst långsamma i vändningarna, men med någorlunda

bra 130 och 88 mm artilleri ombord.
Först trängde de fyra VMV kl. 03.40
fram till sydspetsen av Teikari , men besköts från Tuppura och Pullinniemi och
nödgades retirera. Sex timmar senare
landsteg ryssarna och den avgörande
striden inleddes. Vid samma tid var
grupp Wikberg på väg österut, passerade
Ristniemi kl. 12.10 och beredde sig på en
mycket ojämn ka mp mot allt vad den
överlägsna motstån daren samlat av
krigsfartyg, attackflyg och artilleri till Viborgska viken . Emottagandel var därefter. Först kom fyraTK-båtar ilande fram
bakom Pullinnie mi kl. 12.20, avsköt sina
torpeder, som pare rades med frångir babord. Avvärjningselden träffade en båt,
som explode rade kl. 12.40. Tio minuter
senare störtade sig 14 Il 2:or över kanonbåtarna, av vilka Aunus träffades av tre
bomber. Bara en exploderade , men ammunitionen fö röver antändes och trålaren blev temporärt ma növe roduglig. Då
Teikari redan höll på att utrymmas och
kampgruppens uppdrag att störa transporterna dit förlorat sitt ändamål, fattade
kapt.löjtn. Mats Wikberg det riktiga beslutet att återvända till Pukkio. Men innan hans båta r hunnit ankra där, kl.
14.20, fick de utstå fö rnyade angrepp av 4
TK-båtar kl. 13.05 och 23 Il 2:or kl. 13.45.
Det egna ja ktflyge t syntes ingenstädes
till.
Trots att kampe n om Viborgska vikens övärld i praktiken redan var avgjord, beordrade fl ottstaben ändå de
stridsdugliga Viena, AF 31 och AF 35
tillbaka dit. Men de kom aldrig iväg. På
ankarplatsen anföll tio plan kanonbåten ,
som träffades i a ktern och tog in vatten
till den grad, att den måste sättas på
grund för att inte sjunka. Flygangreppen
fortgick till sena kvällen i avsikt att utradera båtarna definitivt. Trålarna fördes
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till Helsingfors för reparation. Deras krig
var tillända , de finska kanonbåtarna var
utslagna. Några fler visiter till Viborgska
viken gjorde Finlands flotta inte. Ej heller den tyska för den delen. Med helt
otillräckliga stridsmedel hade vapenbröderna gjort vad de kunnat, på order från
Helsingfors och diverse kommandoplatser i land, som inte hann med i galoppen.

Sänkningen av Niobe
Avsaknaden av tillräckligt luftvärn för
de många fartyg som huvudsakligen använde Kotka hamn som stödjepunkt föranledde Kriegsmarine hämta Iv. skeppet
Niobe tillstädes. Fartyget var den ex-holländska kryssaren Gelderland, sjösatt 28
september 1898 hos Fijenoord i Rotterdam som den näst sista av sex "pantserdeksschepen" för Nederländerna . Kryssaren var ursprungligen på 4000 ton och
förde två st. 150 mm, sex st. 120 mm, fyra
st. 75, fyra st. 37 mm kanoner, bog- och
häcktorpedrör och 320 mans besättning.
På 1930-talet tjänade Gelderland som artilleri-skolskepp med åtta st. 120 mm
som bestyckning. Gamlingens stridsvärde var dåförtiden ringa och den utrangerades 1940. När tyskarna om våren invaderade Holland låg fartyget övergivet vid
kaj. Upplagda låg även de gamla pansarskeppen Hertog Hendrik och Jacob van
Heemskerck. Tyskarna beslagtog alla
tre, liksom andra båtar de kom över. Veteranerna byggdes 1941--43 om till flytande luftvärnsbatterier "Flak-Schiff" och
döptes våren 1944 om till Niobe, Ariadne , Undine. Den återuppståndna Gelderland/Niobe förde åtta st. 105 mm , fyra
st. 40 mm och 16 st. 20 mm Iv. kanoner,
Wi.irzburg-radar och annan eldledningsapparatur. Ett dylikt flyttbart Iv. batteri
ägde en inte föraktlig eldkraft, men något sjögående örlogsfartyg i ordets rätta
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bemärkelse var det nog inte med sin
långsamma klumpighet.
Niobe anlände 10 juli till Kotka och
ankrade i hamnen ute på redden. Nykomlingen blev genast föremål för det
sovjetiska marinflygets intresse. Var fartyget måhända Väinämöinen, rymlingen
piloterna letat efter hela året, men som
välmaskerad hållit sig undangömd i skärgårdens otaliga vinklar och vrår? Dess
utseende och dimensioner påminde högt
uppe från luften sett om pansarskeppet,
som fortfarande stod högst på listan över
de enheter marinflyget borde förstöra. I
sjökrigets spel var " Vjainemainen " alltjämt en betydelsefull bricka med sitt
tunga artilleri och kraftiga luftvärn. Nu
hade man äntligen lokaliserat den till
Kotka. Där skulle den knappast stanna
länge. För att försätta denna viktiga pjäs
ur spel sammandrog befälhavaren för
Aviatsija KBF gen.överste S.F. Zjavoronkov inte mindre än 131 flygplan , det
största antal han hittills koncentrerat
samtidigt mot ett fartygsobjekt Huvudstyrkan bestod av fyra Douglas A-20G
Havoc (Övl. I.N. Ponomarenko) och 28
Pe-2 störtbombare (övl. V.I. Rakov) mot
själva Niobe. De viktigaste Iv. batterierna på Halla och Tiutinen skulle hållas
nere av 23 11-2 "Sjturmoviker" (övl. N.G.
Stepanjan). Flygskyddet erbjöd 30 Jak-9,
24 LaGG-3 och 16 La-5 jaktplan. Sex
Jak-9 skulle efteråt inrapportera resultatet av räden. Till ledare utsågs överstelöjtnant Vasiii Rakov, en av Marinflygets
mest erfarna piloter med meriter redan
från vinterkriget 1939--40. Den 14 juli var
utarbetad.
operationsplanen färdigt
Först skulle jaktplanen sopa rent luftrummet från fiendeflyg och attackplanen
trycka ner iv. batterierna. Sedan var
störtbombarna och Douglas-planen i turen att sänka det på redden förankrade

skeppet. För att inte av misstag råka in i
varandras verkningssektorer borde Pe
2:orna först anfalla i tre vågor, av vilka
den sista var ett skenanfall utan bomber
för att binda Iv. elden högt upp, när de
lågtflygande bombarna var i turen med
sina effektiva vapen. Kodordet "Uragan" (orkan) utlöste 16juli operationen.
Först startade 16 La-5 jaktplan för att
likt ett paraply skydda anfallsvågorna.
Sedan följde markstrids- och bombplanen. Kl. 15.51 anföll 23 Il 2:or i fyra grupper luftvärnsbatterierna med splitterbomber, raketer och kanoner, avskärmade av 24 LaGG-jägare. Under den första
anfallsvågen störtade sig elva Pe 2:or
(Rakov) från SW och en minut senare
samma antal (Barskij) från WSW, eskorterade av 18 Jak 9:or över den vilt skjutande Niobe. De fällde 60 bomber, av
vilka fyra 250 kg:s var fullträffar och ett

10-tal närmissar. En bomb krossade
7:ans 105 mm pjäs jämte bemanning, röret flög överbord. Tre andra dråsade genom främre däck invid 4:ans kanon anställande förödelse runtom. Pjäserna
måste oupphörligt växla mål och sedan
eldledningen säckat ihop, försökte cheferna leda elden på eget bevåg, artilleriofficeren med megafon genom stridslarmet. Två mindre bomber föll igenom rnaskinschaktet och detonerade därnere,
två exploderade midskepps , flera i vattnet runtom med splitterverkan ombord.
Kl. 15.57 utförde sex Pe 2:or (Kosjevnikov) eskorterade av tolv Jak 9:or från W
över Mussalo sitt skenanfall samtidigt
som Douglas-planen (Ponomarenko)
parvis strök fram endast på 30 meters
höjd ovan vattnet i skydd av holmarna.
Chefen och löjtnant Satjko placerade var
sin 1000 kg bomb från masthöjd i sidan

Flakschiff NIO BE.
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på Niobe. Dessa var s k FAB 1000-studsbomber, vilka fällda från låg höjd i spetsig vinkel studsade upp från vattenytan
med samma förödande verkan som en
torpedträff. De två övriga piloterna kapten Tichomirov och löjtnant Sjilkinkin
sköts ned. Målet fattade eld och inhöljdes i rök och ånga, erhöll 50° styrbords
slagsida och sjönk. Endast masten, skorstenen och en del av överbyggnaden höjde sig ovan vattnet. Chefen löjtnant Engels beordrade kl. 16.08 alle man överbord, samtidigt som de sista La-planen
lämnade valplatsen. Det hela var över på
en halvtimme. Tyskarna förlorade 49 i
döda och saknade jämte 89 sårade av vilka 80 allvarligt. Ombord torde ha befunnit sig något över 300 under striden.
Luftbevakningen i Kotka räknade in
132 plan, av vilka sex sades ha skjutits
ned. Angriparen medgav två nedskjutna
och fyra skadade plan. Sänkningen av
"Väinämöinen" belönades 22 juli med
ett medaljregn, varav fyra Gyllene Stjärnor tilldelades Rakov, Ponomarenko,
Tichomirov och 21. Jakt Rgt:s (Jak-9)
chef övl. P.I. Pavlov. Den förstnämnda
erhöll utmärkelsen för andra gången.
Den till den sovjetiska kontrollkommissionen i Helsingfors hösten 1944 hörande konteramiral A.P. Aleksandrov
kunde knappast dölja sin förvåning , när
han inviterades till visit ombord på Väinämöinen efter vapenstilleståndet. Vraket i Kotka hamn var alltså inte pansaruttjänt
åldrig
en
utan
skeppet,
holländare från sekelskiftet!
Niobe låg kvar på redden i åratal
hindrande båttrafiken. Efter diverse utredningar såldes kvarlevorna 1953 som
skrot, lyftes och höggs upp. Den riktiga
Väinämöinen överlämnades 1947 till
Sovjetunionen som delersättning för de
tyska tillgodohavandena i Finland och
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tillhörde såsom Vyborg dess flotta i två
decennier.

Tre nationers ubåtar i Finska
viken
Den finska ubåtsflottiljen hade inte tilldelats några särskilda uppdrag inför seglationsperioden 1944, såvida fienden inte
försökte bana sig väg ut på Finska viken
eller utförde landsättningar mot det egna
sydkusten. Ubåtarna var färdigt rustade
vid månadsskiftet april- maj. Efter demagnetisering och övningar i Bottniska
viken förlades flottiljen till Nagu i Åbo
skärgård. Vetehinen och Vesihiisi utlånades till tyskarna i Paldiski som "målfartyg " vid nätbevakarnas övningar i
ubåtsjakt.
När budet om den sovjetiska storoffensiven 9 juni kom, kallades flottiljchefen Kaarlo Pakkala till flottstaben. Han
dirigerade sina båtar 15 juni längs kustfaret österut att deltaga i avvärjandet av en
eventuellliknande framstöt till sjöss. Avsikten var att sätta in dem i vattnen O
Seiskari men fiendens snabba frammarsch längs kusten och förlusten av
Koivisto köping redan 17 juni höll dem
tillbaka. Flottiljen spriddes till skärgården mellan Lovisa och Pellinge, där den
välmaskerad intillland inväntade nya order. Veckan före midsommaren sattes de
tre stora ubåtarna in i "fisksumpen ", som
den östra Finska viken skämtsamt kallades. Till först lku-Turso (Pentti Airaksinen) 19-20 juni SW Koivusaari. Därefter
övervakade en båt i sänder havsområdet
utanför Björköarna. Under färden ut
från den skyddande skärgården vid Pukkio försökte man så länge som möjligt
använda dieselmotorerna. För att undgå
de påpassliga sovjetiska patrullbåtarna,
spaningsflyget och den nyupprättade förposten Narvi måste båtarna nämligen

dyka redan vid Huovari , där patrulleringen vidtog i uläge. Elkraften förslog
inte för någon längre kryssning. Snorkel
fanns ju inte och laddning därute i ingenmansland var alltför riskabel. Några för
torpeder lämpliga objekt mötte man tyvärr inte en enda gång. De större krigsfartygen i Leningrad visade sig inte ens
under armens offensiv ute till sjöss utan
hölls kvar där liksom under tidigare år.
De talrika små träbåtarna å ter var alltför
billiga mål för dyra torpeder. De vistades
dessutom huvudsakligen i de trånga och
grunda vattnen kring Björköarna och i
Viborgska viken, dit en ubåt ogärna
stack sin näsa. Efter utrymningen av öarna vid midsommartiden patrullerade
ubåtarna 30 juni-5 juli utanför Björkösundets norra infart. Ryssarna höll då på

att flytta sina landstigningsfarkoster runt
Pullinniemi för invasionen av Viborgska
vikens övärld. De var inga mål för ubåtstorpeder och de många dimridåerna försvårade iakttagelserna genom periskopet. Finnarna ovetande hade motståndaren på ön Ruonti inrättat en ny spaningsstation, som höll hela infarten under
uppsikt och lätt slog alarm när någon
objuden nalkades densamma.
Då torpederna inte unnades några lönande mål , grep man till minvapnet
Från depån i Pansio (Åbo) hämtades 60
minor med pråmen Pargas 21 till Pellinge
och stuvades i ubåtarnas minbrunnar.
Som första båt begav sig Vesihiisi (Eino
Siivonen) iväg 3 juli kl. 19.48 från
Våtskär och passerade efter midnatt
Ulko-Tammio med kurs på Peninsaari

Finska ubåtarna IKU-TURSO och VESIHIISI: torpedförrådet kompletteras.
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längs rätt trånga passager mellan de
gamla minfältet och utsatt för risken att
stöta på nya obekanta av fienden utplanterade spärrar. Den mötte i gryningen ett
svepförband i N arvivattnen och kl. 10.50
två Fugas-svepare, som upptäckte dess
periskop i den glatta havsytan och gick
till sjunkbombsangrepp. Genom att gå
ned till 30m och krypa fram med minifarten två knop undgick ubåten de 18
bomberna. De 20 minorna ("Eka l")
nödgades Siivonen sedan kl. 13.05- 13.47
lägga något längre åt norr O Peninsaari
än avsett var. Efter nära nog ett dygn i
uläge kom Vesihiisi upp kl. 21.48 och
lade kl. 02 .30 till vid depåfartyget Sisu i
skärgården. En andra laddning 18 minor
("Eka Il") släppte Vesihiisi ut 8 juli ca
fem sjömil N Lavansaari utan att störas i
sina förehavanden denna gång.
Ett djärvt företag till Björkösundets
norra ända utförde Vetehinen (Eero
Pakkala) 5 juli. Efter skärgårdsetappen
Lovisa-Pukkio intog ubåten kl. 00.25 uläge W Ristiniemi udde. På periskopdjup
iakttog chefen under småtimmarna olika
mindre farkoster under land och kl. 05.00
en patrullbåt vid infarten till sundet.
Hydrofonen inregistrerade motorljud.
Kl. 05 .32 tog Pakkala risken att sticka
upp periskopet för fem sekunder ovan
den kavlugna ytan för att pejla in Koivisto kyrktorn innan han lade sin sådd kl.
06.04- 06.30. Av minorna gick två inte att
rubba och " Ekro I" kom därför att bestå
av 18. Då och då inregistrerades propellerljud ovanför och kl. 08.20 hördes granater krevera i vattnet, troligen härrörande från kampen om Viborgska viken .
Mellan kl. 09.30- 13.00 låg Vetehinen stilla på bottnen (30 m). Krevader i vattnet
och motorljud förnams i två timmars tid.
Under hemfärden siktades flera båtar
vid infarten till viken och Björkösundet
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Vid midnatt ankrade man vid Pukkio
och på morgonen kl. 06.20 å tervände Vete hinen till startplatse n Tjuvölandet.
Dess visit hade inte försiggått obemärkt. Sjöbevakningen på Ruonti observerade ubåten redan på långt håll utanför Ristniemi innan den dök och
alarmerade omedelbart ubåtsjägarna.
A v dessa iakttog SK 73 dess periskop
och fällde en serie sjunkbomber i den
förmodade kursriktningen. På orätt ställe. Vetehinen låg då stilla på havsbottnen
ett stycke därifrån. Efter denna händelse
höll ryssarna ständigt ett par ujägare i
beredskap invid Ruonti. De utlagda minorna lokaliserades senare och oskadliggjordes av minröjare. Några fler minor
lade ubåtarna inte ut. Den 12 juli anvisades vattnen västerom linjen HuovariNarvi-Seiskari till operationsområde.
Tyskarna tog området österom denna
linje på sin lott. Uppgifterna var desamma som förut: spaning och attack mot
fientliga fartyg, småbåtar undantagna.
Ingenting av intresse uppdagades och patrullfärderna var i högsta grad enformiga
och lönlösa. För att spara på båtar och
folk inskränktes turerna i augusti till varannan dag och flottiljens stödjepunkt
förlades till Kungshamn i Stor-Pellinge.
Några lämpliga mål uppenbarade sig
inte, måhända tillföljd av att operationerna tilllands avstannat.
Några i Lavansaaris hamn liggande
lastångare tilldrog sig emellertid chefernas intresse. De låg för ankar i Kappellahti tämligen oskyddade , hade flygspaningen konstaterat. Att komma åt någon
av dem var värt ett försök . På kvällen 23
augusti lämnade Iku-Turso (Pentti Airaksinen) ankarplatsen vid Risholmen,
gick ut förbi Ulko-Tammio, dök kl. 02.20
och uppenbarade sig kl. 09.15 vid infarten till hamnbukten på Lavansaari . Men

chefen stötte på svårigheter med manövreringen. Vattnet var för grunt och med
knappt 2 m under kölen riskerade han
inte ett torpedskott Han girade babord
till kontrakurs NNW med aktra torpedtuberna skjutklara. Då exploderade någonting kl. 10.34 snett ovanför, ubåte n
stannade med ens och lydde inte sidoroder. Den hade fastnat i ett nät och en däri
fäst sprängladdning hade detonerat. Efter att ha pressat motorerna med halv
kraft för att inte väcka uppmärksamhet
kom båten loss och kunde smyga bort.
Några åtgärder från motståndarens sida
observerades inte, märkligt nog. Men
några skador fanns att annotera. Tornet
var värst tillbucklat, med bägge periskopen odugliga. Det ena vattenfyllt, det
andras motor startade inte. Huvudlänspumpen var obrukbar och diverse mätarglas trasiga. Men inga läckor konstaterades i själva tryckskrovet I uläge styrde
den blinda Iku-Turso försiktigt tillbaka
samma väg den kommit. Periskopmotorn reparerades hjälpligt och var i skick
när båten kom upp till ytan kl. 20.45 vid
Ulko-Tammio och hem till Glosholm.
Vid den månatliga uppladdningen i Helsingfors något senare konstaterades att
ett 20-tal ackumulatorer hade spruckit.
Den frätande elektrolyten hade runnit ut
och påverkat skrovets bottenplåtar. Kölrummet spolades med rikligt sötvatten
för att hindra svavelsyran äta sig igenom
plåtarna. Men tur i oturen hade lku-Turso haft. De normalt invid ubåtsnätet posterade bevakarna hade på förmiddagen
24 augusti av någon anledning inte befunnit sig på platsen.
Vetehinen begav sig i sin tur 31 augusti mot Lavansaari för att pröva sin lycka.
Chefen hade inte tillstånd att gå alltför
nära inloppet och utsikterna till framgång var minimala. Storm och hög sjö

avbröt slutligen hela färden och ubåten
återvände 2 september hem. Vetehinen
var den sista finländska ubåten ute på
krigsstråt. Vapenvilan mellan Finland
och Sovjetunionen trädde i kraft 4 september kl. 07.00. Ubåtsflottiljen samlades vid Emsalö avvaktande händelsernas
utveckling.
När tyskarna överraskande 15 september försökte bemäktiga sig Hogland
fruktade Högkvarteret en liknande kupp
mot Åland. Ubåtarna beordrades därför
genast i beredskap till Nagu . stilleståndsavtalet av 19 september förbjöd emellertid alla finska örlogsfartyg och flygplan
att lämna sina baser tillsvidare. Ubåtarna
drogs därför tillbaka till Nådendal och 27
oktober slutligen till Åbo. I slutet av november hade flottiljens manskapsnumerär sjunkit till1/3 av det normala. Saukko
och Vesikko togs upp 15 december i
Sveaborgs torrdocka. l januari 1945 halades flaggor och vimplar på Vetehinen,
Vesihiisi och lku-Turso för alltid. Trion
bogserades i maj från Åbo till Helsingfors och placerades i torrdockan bredvid
de andra. De såldes 1953 till Belgien för
nedskrotning - utom Vesikko , vilken
idag restaurerad står vid stranden av den
centrala Vargön på Sveaborg såsom ett
minnesmärke över Finlands förbjudna
ubåtsvapen.

*

Under högsommaren 1944 uppenbarade sig tyska ubåtar plötsligt i Finska
viken , i det av Kriegsmarines officerare
föraktfullt kallade " Badewanne", i dess
relativt trånga , svårnavigabla av grund
och minspärrar uppfyllda och av ryssarna
svartsjukt övervakade östra del. I Östersjöhamnarna hade storamiral Karl Dönitz' ubåtsvapen ett 70-tal från det redan
förlorade slaget om Atlanten hemkallade och mer eller mindre sysslolösa ubå-
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tar. I den hotade Finska viken fann denne och Seekriegsleitung ett nytt om också mycket begränsat operationsområde
som borde utnyttjas. Ubåtarna var av
den beprövade Typ VIIC, vilken skördat
de fl esta lagrarna ute på världshaven.
Men de saknade snorkel och andra tekniska finesser, oumbärliga därute sedan
ett år tillbaka, när de västallierade ubåtsjägarna fått klart övertag över dem. Några tjänade som skolbåtar för utbildning
av nya ubåtsmän i de enda lugna tyska
vatten som fanns kvar. Frontubåtarna
hade än en möjlighet att hävda sig mot
Röda flottan i Östersjövattnen , än så
länge i Finska viken.
I slutet av juni an lände de tre första
U 481 , U 748 och U 1193 till Tallinn , var-

}
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Tyska ubåtar uppträdde 1944 i Finska viken.
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ifrån U 481 (K. Andersen) 26 juni begav
sig över till den finländska skärgården
för att bekanta sig med de exceptionella,
obekanta omgivningarna. En särski ld
UBoot-Ftihrungsstab slog sig ned i Kotka 28 juni för att leda operationerna i
" badkaret ". Dess chef var kommendör
Albrecht Brandi, f d befälhavare på
U 617, U 380 och U 967. I marina kretsar
kallades denne med Wehrmachts högsta
utmärkelse - Riddarkorset med Eklöv
och Svärd - dekorerade 30-årige ubåtsriddare "Cherry Brandy". De två förstnämndas undergång hade han lyckosamt
överlevat.
Inom loppet av juli inträffade allt fler
ubåtar i Finska viken, där de baserades
på Tallinn , Helsingfors, Kotka och på

lämpliga platser i skärgården: U 679,

u 475 , u 479 , u 370, u 242, u 250,
U 348. Tio båtar var redan rätt mycket,
men i augusti kom ytterligare tre:
U 1001 , U 745, U 717 . För de vid helt
andra förh ållanden , vid vidsträckta vidder vana och mestadels krigserfarna
ubå tscheferna var de nna vattenbassäng
en lindrigt sagt kuriös tummelplats, med
stränderna nästan ständigt inom synhåll
och därtill uppfylld av grund och minor.
Ute på världshavens vidder kunde man
vid behov söka skydd på ett par hundra
meters djup undan motståndaren , men
här stötte man i värsta fall på hårda stenar och exploderande klot, med högst
osäker utgång. Men cheferna tog sitt arbete med ro som ett nödvändigt ont. Sjöturerna varade blott ett par dygn i sträck,
med högst fyra ubåtar ute samtidigt på
olika platser. Med de finländska kollegerna överenskoms 12 juli att deras ubåtar inte överskred linjen Huovari-NarviSeiskari. På den östra sidan om 28°E
hade man fritt spelrum och naturligtvis
nere i Narvabukten . Flera rymdes inte i
"badkaret" på en gång.
Av brist på lämpliga mål fick tyskarna
inte visa vad de dög til l. Mot de påträffade små patrullbåtarna och minröjarna
spenderade de ändå ett tiotal dyrbara
torpeder. De var förstås andra rangens
objekt och utdelningen ringa. De små 60tons MO-båtarna med träskrov visade
sig vara motståndskraftiga även mot torpedträffar. Med dem råkade ubåtarna
tidvis i livliga artilleridue ller på ytan och
fick utstå ihållande sjunkbombsregn under vattnet. Under perioden till Finlands
utträde ur kri get 15 september förlorade
tyskarna emellertid bara en ubåt i Finska
viken, vid dess mynning vid årss kiftet
fyra.
Efter Vetehinens visit 5 juli var ryssar-

na på sin vakt och när U 679 (F. Breckwoldt) närmade sig Viborgska viken 14
juli upptäcktes den redan på lå ngt håll av
sjöbevakningen på Ruonti. Ujägarna ilade ut för att möta den. Den snabbaste
TK 57 avfyrade en av sina torpeder mot
ubåten , men den strök tätt förbi förstäven . Ett förnyat anlopp resulterade i ett
nytt bomskott och löjtnant Masjarov
vände tillbaka. MO 104 (Vasiljev) och
MO 105 (Sjvaljuk) nalkades i sin tur
våldsamt skjutande. Löjtnant Breckwoldt tog inte risken att dyka i det grunda vattnet utan satte full fart mot W och
lät öppna e ld med automatvapnen mot
dem. Under eldstriden träffades ubåtens
torn och tre man dödades däruppe. Kustbatteriet på Ristniemi befriade slutligen
U 679 ur dess trångmål med sin eld, inför
vilken ryssarna retirerade. "Badkaret"
var nog ingen lekplats för någon .
I samma vatten anföll U 475 (Stöffler)
18 juli MO 304 med två torpeder. Patrullbåten låg stilla och hydrofonen uppfattade propellerljuden , men löjtnant
Anikin hann inte gira undan den torped
som slet bort förstäven på hans båt jäms
med styrhytten. Den andra detonerade
mot strandstenarna bakom . MO 304 bärgades in till Koivisto. U tan förstäv räddades också MO 107, som U 370 (Nielsen)
torpederat 28 juli. De små träbåtarna
hade klarat sig mot förväntan. Två dagar
senare sänkte MO-båtarna en av ubåtarna.
Den 30 juli låg MO 105 på sin position
utanför Vatnuori vid inloppet till Viborgska viken när U 250 nalkades västerifrån. Den stillaliggande båten var ett enkelt fall för kaptenlöjtnant Werner
Schm idt och kl. 12.40 avlossade han en
torped mot den . Två minuter senare
klövs MO 105 itu och sjönk. Explosionen
lockade andra uj ägare till platsen. Kom-
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mande ut ur sundet såg äldre löjtnant
Aleksandr Kolenko (MO 103) rätt förut
en vit raket stiga mot skyn. Motorbåten
KM 91 O hade observerat ett ubåtstorn
med NW-kurs och slog larm. MO 103
satte efter ubåten i den angivna riktningen , kl. 19.10 fick den hydrofonkontakt
och anföll på den förmodade kursen med
tre sjunkbomber i rask takt. Vattendjupet var här ca 30 m och ubåtens chanser
att undkomma små. Över platsen steg en
rad luftbubblor upp. I ett andra anlopp
fällde Kolenko ytterligare nio bomber,
av vilka en detonerade styrbord rakt
ovanpå dieselrummet och rev upp ett
stort hål. Ett väldigt luftutsläpp och tjock
olja steg till ytan. U 250 vattenfylldes
snabbt och gick till botten. Chefen och
fem andra hann i sista minuten praktisera sig ut genom tornluckan i det fria , resten 46 man omkom inombords. De överlevande bärgades och fördes till Koivisto
som krigsfångar.
En infångad tysk ubåtschef var inte
vardagsmat för ryssarna, hans på grunt
vatten sjunkna ubåt ett högintressant föremål. En grupp dykare sändes från Leningrad till den av Kolenko med en boj
utmärkta platsen . De konstaterade
U 250 ligga på 27 m djup med 14° styrbords lutning och ett ca 3-2,5 m stort hål
ovanför maskinrummet, där dieseln lossnat från sitt fundament. Av de fyra bogtuberna var en tom, resten laddade med
torpeder, liksom den enda aktra. Från
Kronstadt hämtades två 200 tons pontoner. Bärgningsarbetet var inte komplicerat för fackmän, men det stördes av artillerield från Ristniemi och stormigt väder.
Arbetet måste göras om natten och i
skydd av dimridåer. Efter en månads slit
och släp lyftes ubåten upp och bogserades upphängd mellan pontonerna till
Koivisto och därifrån 15 september till
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Kronstadt, där klenoden togs upp i torrdocka. Ombord fann undersökningskommissionen många intressanta ·och
hemliga ting. Förutom G ?a-torpeder
även elektriska G 7e ävensom akustiska
T 5 "Zaunkönig". Fyndet av journalen med en sista anteckning 30 juli 12.40 hemliga handböcker och signalkoder
kröntes med ett exemplar av den toppsekreta chiffermaskinen "Enigma". Allt
välbevarade hemligheter åtminstone i
öster intill detta datum.
Så snart U-Staben i Kotka erfarit vad
som hänt U 250 och vad ryssarna sysslade med utanför Björkösundet, gjordes
ett desperat försök att omintetgöra bärgningen genom att förstöra vraket med
sjunkbomber. Den i juli till Finland anlända 5. Schnellboot-Flottille gavs uppdraget l september. Men efter att två
gånger ha råkat i eldstrid med motpartens talrika och överlägsna bevakare, gav
flottiljchefen Hermann Holzapfel upp
försöket och återvände med oförrättat
ärende. Till råga på allt stötte en av de
åtta torpedbåtarna S 80 på en mina och
sjönk.
Efter dessa bakslag opererade de tyska ubåtarna företrädesvis nere i Narvabukten utan större framgång. Målen var
alltfort endast små båtar, de större hölls
tillbaka i Kronstadtområdet som förr.
Kaptenlöjtnant Andersen (U 481) rapporterade två minröjare sänkta , löjtnant
Paneke (U 242) en bogserare med pråm,
löjtnant W. von Trotha (U 745) en bevakare. U 679 anföll 5 augusti en grupp
minsvepare i ytläge, råkade i strid med
MO 522 och tvangs störtdyka när attackplan uppenbarade sig ovanför. Tre veckor tidigare hade ubåten skadats i strid.
Lågtflygande svärmar Il 2:or anföll 26
augusti U 348 och U 370 och rapporterade träffar på ubåtarna . Narvabukten bör-

jade bli en farlig arena att vistas på och
båtarna drogs tillbaka från frontlinjen.
Med Finlands utträde ur kriget förlorade
tyskarna sina stödjepunkter i den finländska skärgården 15 september och en
vecka senare de estniska baserna. Efter
detta var deras agerande i Finska viken
problematiskt. Men året ut och därutöver förekom tyska ubåtar sporadiskt vid
dess mynning och uppe i Bottenhavet.
Deras huvudsakliga hamnar låg nere i
Danzigbukten. Ubåtar fanns än i tillräckligt antal för operationer mot Sovjetunionen och Finland. Ett tiotal befann sig
kontinuerligt till sjöss, ett par vid Finska
vikens inlopp spanande efter rov.
Åberopande vapenstilleståndets 17.
artikel, enligt vilken finländska handelsfartyg skulle ställas till de allierades disposition, fordrade ryssarna att 50 galeaser och 50 motorbåtar jämte besättning
måste skickas till Odensholm för att forsla trupper från fastlandet till Dagi och
Ösel. Flottan beslagtog snabbt de erforderliga fartygen längs sydkusten och sände dem 2-8 oktober till anbefalld plats.
De tyska ubåtarna angrep dessa träfartyg
i vattnet kring Odenshol m. Den 16 oktober sänkte U 481 (Andersen) med artilleri och rammstötar galeaserna Endla,
Dan och Maria samt 25 oktober U 958
(Groth) med torpeder Linnea och Piikkiö. På utresan försvann galeasen Greta i
obekanta öden. Företaget mot Dagö kostade Finland 17 galeaser och 22 motorbåtar genom krigshandlingar och haverier
jämte åtta döda den månad det varade.
Själva led tyskarna några förluster. Utanför Utö rammade den till Åbo från Östersjön återvändande Lembit 12 december ofrivilligt U 479 (Sons) och sänkte
den . Båda ubåtarna färdades vid tillfället
i uläge . Den 9 januari 1945 försökte
U 679 (Aust) NO Pakrifyr anfalla ett

minsvepartärband eskorterat av tre ujägare , men förekoms av MO 124 (Dezjkin) som med sjunkbomber tvang den
ned i djupet. Den utsattes för nya bombmattor och undgick inte sitt öde. U 745
(v. Trotha) anföllll januari två bogserare släpande på en pontonkran och inrapporterade två explosioner. Radiokontakten med ubåten gick därpå förlorad. Den
torde ha stött på någon av de 594 minor
ryssarna lagt ut W Odensholm. I samma
spärr gick troligen även U 676 (Sass) till
botten . U 242 (Pancke) genomförde
oförmärkt 10-27 januari ett topphemligt
uppdrag till Bottenhavet. Från Swinemlinde transporterade ubåten spionen
Veli "Holm", radioapparater och annan
utrustning till Blacknäs N Kaskö, avsedd
för tyskarnas hemliga Sonderkommando
Nord, en organisation de byggt upp i Finland efter vapenstilleståndet. Ombord
befann sig även dess chefer Alarik Bross
och Alexander Cellarius. På återresan
till Tyskland medföljde tre finska officerare J. Chr. Fabritius , Jalo Korpela och
Lauri Törni . Vid denna tidpunkt begynte
tyskarna dra bort sina ubåtar från norra
Östersjön. Som sista ubåt återvände
U 475 (Stöffler) 17 mars till Danzig från
en resultatlös färd till Finska vikens infart.
Medan de tyska och finska ubåtarna
utövade en viss aktivitet höll sig de sovjetiska stilla under hela sommaren. Först
mot hösten beslöt brigadstaben sända ut
två "maljutkor" att rekognoscera Narvabukten och ubåtsnätet vid Porkalaudd.
Läget förändrades plötsligt i september
genom vapenstilleståndet med Finland
och eld-upphör-överenskommelsen 4
september. Dess flotta var eliminerad
som fiende och de tyska fartygen höll på
att dra sig ur leken. Den 7 september
styrde M 96 (N.I. Kartasjov) ned till Nar-
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vabukten, men trasslade in sig i "Seeigels" minsystem och blev borta på den
vägen. Kamraten N.S. Leskovoi (M 102)
tog vägen västvart genom "Rukajärvi",
utlöste en minexplosion och måste skadad 11 september återvända till Lavansaari. Tiden var ännu inte mogen att riskera några fler ubåtar. En säkrare väg ut
måste först skapas, helst utmed den finländska sydkusten. Staben beslöt vänta
och se.
Väntan blev inte lång. Det slutliga vapenstilleståndet undertecknades 19 september. En av dess artiklar kom ubåtarna väl till pass. Förutsättning för vapenvilan 4 september var, att alla tyska styrkor på finländskt teritorium senast vid
midnatt 14-15 september måste lämna
detsamma vid hot om avväpning. De i
Helsingfors och Kotka liggande krigsfartygen, flygfälts- och annan personal i
södra Finland avreste inom utsatt tid. Efter avtåget från Kotka 14 september fällde tyskarna minor i farlederna utanför.
Svårare gestaltade sig bortdragandet av
den stora 20. Bergsarmen från Nordfinland. Tidsfristen var alltför kort och krigiska förvecklingar kunde inte undvikas,
vi lket ledde till att denna landsända svårt
skövlades av de retirerande tyskarna .
stilleståndsavtalet 19 september innehöll ett antal föreskrifter som direkt berörde verksamheten till sjöss. Istället för
Hangöudd skulle Porkalaområdet inom
loppet av 1Odagar tömmas på sin befolkning och överlåtas till Sovjetunionen på
arrende för 50 år framåt. Kustfarleden
avskars här för utomstående som slutligen måste ta omvägen ute till havs runt
udden . Andra villkor föreskrev upplåtandet av hamnar och flygfält till de allierades(= Sovjets) förfogande så länge kriget mot Tyskland varade. Vid behov
skulle Finland underhålla ryska fartyg på
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sina varv och biträda med marinpersonal
och lotsar vid gång i den svårnavigabla
skärgården. Sedan 22 september bestämde en kontrollkommission i Helsingfors
när och var finska fartyg och flygplan fick
röra sig. Alla minkartar måste inom fem
dagar hämtas till Lavansaari-staben och
minfria farleder svepas upp inom 40 dagar. Enär Porkala skulle överlåtas 29
september begynte finnarna städa upp
utanför området. En öppning röjdes i
" Nashorn "-spärren och sex km av ubåtsnätet förpassades till botten genom att
flytbojarna sköts sönder. Kustfarleden
kontrollsveptes och 28 minor oskadliggjordes. Den 2 oktober övertog ryssarna
kustfortet Mäkiluoto med dess batterier.
Denna första garnison i bataljonsstyrka
transporterades via kustfarleden 29 september-2 oktober med en konvoj från
Kronstadt ledd av kommodor A.M. Bogdanovitj från torpedbåten Tutja. Arrendeområdets befälhavare blev sedemera
den från Hangö 1941 kände generallöjtnant Kabanov.
Vid tidpunkten för vapenvilan befann
sig diverse finländska kommandon sedan
ett par år tillbaka i Estland, där de samarbetade med tyskarna. Inom Kiegsmarines stora radiostation i Tallinns förstad
Nömme verkade en finländsk station på
sjöstridskrafternas egen frekvens 2750
khz. Krigsfartygens och kuststationernas
signa ler togs upp, dechiffrerades, översattes till tyska och vidarebefordrades till
den lokala marinstaben. På Nargön utanför fanns, en mätstation för Porkala kustartilleri mittemot på den finländska sidan. Längs kusten hade Luftstridskrafterna upprättat bevakningsstationer som
samarbetade med den tyska centralen i
Tallinn. Telexförbindelser existerade
mellan tyska insta nser i Estland och finländska på andra sidan viken. En fin-

ländsk militärattache övl. Ragnar Ingelius hade sin byrå i Tallinn, vid staben Admiral Ostland arbetade kom.kapt. Matti
Salminen som förbindelseofficer. Allt
samarbete fick 4 september ett brått slut,
men avvecklades i samförstånd utan stridigheter. De finländska kommandona
evakuerades ostörda 5 september med
Eskortavdelningens båtar Tursasoch Nr
763 genom en rasande höststorm över till
Helsingfors . En månad senare samarbetade marinens radiostation med den sovjetiska ombord på T 217. Så snart kastades en genom åren invand situation överända.
stilleståndets artikel 3.2. om upplåtandet av hamnar och lotsning av fartyg
kom Ubåtsbrigaden mer än väl till pass.
Efter två års tålmodig väntan stod nu en
trygg inomskärsväg till ubåta rnas disposition. Och anfallsobjekt fanns i riklig
mängd ute på Östersjön. Den tyska Armegrupp Nord i Kurland var avskuren
från sina landförbindelser hem och måste anlita sjötransporter. Någo nting för
kommodor Verchovskijs ubåtar att attackera. Men av de fyra divisionernas enheter var blott 10 ubåtar avgångsklara
och för dessa gällde det att fortast möjligt
komma ut på öppet vatten. Finnarna var

nu vapenbröder, tyskarna representerade den gemensamma fienden. Allt hade
plötsligt förändrats. Bemanningen vållade en del problem. Tillföljd av bortkommenderingar under de passiva åren innehade nykomlingarna eller ca 25% av
folket ingen som helst erfarenhet av
verkligt ubåtskrig. Befälet hade i de flesta fall dock övertagits av försteofficerarna när cheferna tilldelats högre poster.
Tidigare sekonder var t. ex. Samuil Bogorad (från D 2) , Lev Losjkarev (Se 318),
Vladimir Konovalov (L 3), Michail Kalinin (Se 303) Från det lugna VIadivastok
hade kom . kaptenerna Aleksandr Kljusjkin och Pavel Botjarov skickats till Kronstadt för att överta befälet på S 4 och
se 407. De tre första ubåta rna se 310
(S.N. Bogorad), se 316 (L.A. Losjkarev)
och se 407 (P. I. Botjarov) avgick 28.9
från Kronstadt till Lavansaari . Fyra MObåtar och vad som fanns kvar av Fugas
(T)-minsökare bådades upp a tt ledsaga
dem. Brigadchefen Verchovskij jämte
stab embarkerade minsveparen T 217 för
att personligen leda de första ubåtarna
ur l. och 3. Div. till operationsområdet.
De fyra stora depåfartygen var för långsamma och otympliga att manövrera i
skärgården. Deras tjänster erfordrades

Ubåten SC 407 under gång med högsta fart.
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först senare. Den 29 september ankrade
ubåtarna och T 217 med MO-båtarna vid
sin sida att invänta den rekvirerade finska hjälpen. Med staben logerande ombord på T 217 var trängseln redan kännbar nog.
Samma fredagkväll avgick ms Pukkio
med det finländska kommandot: kom.
kapt. Torfinn Fabritius med tolk, en portabel radiostation jämte personal och två
lotsar från Ulko-Tammio genom stormigt väder i mörkret mot Lavansaari.
Finlands flotta hade åtagit sig att ledsaga
de första sovjetiska ubåtarna längs kustfarleden till öppet vatten och ge dem all
hjälp de önskade. Ansvaret åvilade specialkommandot och lotsarna. Radiostationens uppgift var att upprätthålla kontinuerlig förbindelse med kuststationerna under färden. I vattnen mellan Someri
och Lavansaari mötte Pukkio kl. 05.00 en
MO-båt, som eskorterade den in på redden mellan rader av pikförsedda bomstängsel. Finnarna fördes med en barkass
över till T 217 och togs emot av värdarnas finsktalande tolk kapten Härkönen.
Vid välkomstlunchen i officersmässen i
förpiken presiderade Verchovskij och
hans närmaste män under jätteporträtt
av Lenin och Stalin. Samarbetet mellan
finska flottan och Ubåtsbrigaden tog sin
början.
På eftermiddagen 30 september löpte
T 217 ut ur hamnen med de tre ubåtarna
i kölvattnet och flankerad av de fyra
MO-båtarna. Inne på finländskt område
ankrade sällskapet för natten invid Boistö lotsplats. Här anslöt sig Neptun-bolagets bärgningsångare Salvator till detsamma för alla eventualiteter. Det var ju
första gången sovjetiska ubåtar färdades
i så trånga vatten. De ledsagades 1-2 oktober längs kustfarleden via PellingeHelsi ng fors- Por k ala-B a rös und- Ha n-
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göudd- Högsåra- Pargasport- LövskärLohm till Utö, där de i kvällsmörkret begav sig ut på Östersjön. Det tillfälliga
flaggskeppet T 217 övernattade bakom
ön och återvände samma väg det kommit
för att leda nästa omgång ubåtar, som
samma dag avgått från Lavansaari.
I PeJlingevattnen mötte L 3 (V.K. Konovalov), D 2 (R.V. Lindenberg), Lembit
(A.M. Matijasevitj) och S 13 (A.I. Marinesko). Kvartetten assisterades 2- 5 oktober genom den skyddande skärgården
samma väg som den första trion ut till
havs. En rätt livlig trafik österifrån var
redan igång. Lastfartyg, jagare, kanonbåtar under sovjetisk flagg var på väg inomskärs till den nyförvärvade marinbasen
Porkalaudd. Den 5- 10 oktober lotsades
ubåtarna se 309 (A.N. Filov), se 307
(M.S. Kalinin) och S 4 (A.A. Kljusjkin)
ut längs skärgårdsfarleden. Därmed
hade tio ubåtar större slussats ut av finska flottan till jaktreviret i Östersjön. I
ett par fall hade de haft lindrig grundkänning och några drivminor hade oskadliggjorts i deras väg. Och de av de tyska
ubåtarna U 242 (Pancke) och U 1001
(Biaudow) 21 september och 8 oktober
invid Porkala oförmärkt lämnade magnetminorna undgick de helt och hållet.
Ubåtsbrigaden överförde efterhand
sina depåfartyg till sydfinsk hamn. Eskorterade av fyra minsvepare, patrullbåtar, jaktplan och förda av finska lotsar
anlände Smolnyi och Poljarnaja Zvezda
16 oktober från Kronstadt via Lavansaari till Helsingfors. De stationerades i Åbo
och Hangö och ersattes av l rtysj och Volchov, vilka förlades till Helsingfors och
Por kala. Brigadstaben lämnade T 217
och Verchovskij hissade sitt befälstecken
på Irtysj vid skatuddskajen i Södra hamnen. Det finska kommandot debarkerade även, med färska intryck av livet om-

bord på ett sovjetiskt örlogsfartyg, som i
mycket avvek från den egna rutinen.
De tio i Östersjön under oktober opererande ubåtarna var aningen sent ute
och fick inte mycket till stånd: åtta sänkta handelsfartyg (14000 brt). De nya stora ubåtarna ur 2.Div.: K 51, K 52, K 53 och
K 56 gick i november från Helsingfors
ned till södra Östersjön. De vann inte
heller några större framgångar, men Sveriges sjöfart blev lidande av deras framfart. På morgonen 24 november sänktes
passagerarångaren Hansa NNW Stenkyrkehuk (Gotland) , varvid 84 omkom.
Torpederingen har tillskrivits K 51 (V.A.
Drozdov) , men utfördes av L 21 (S.S.
Mogilevskij). Däremot sänkte K 51 (T.P.
Popov) SW Utklippans fyr ångfartyget
Vänersborg, med J 9 dödsoffer. I december opererade se 307, se 309, se 310,
se 318 och se 407 för andra gången under 1944 i södra Östersjön. De stannade
till havs över nyåret och hjälptes ut ur
och in till Helsingfors, Åbo, Hangö av
finländska isbrytare. Något egentligt avbrott i ubåtskriget inträffade inte under
vintern såsom under tidigare år. Vägen
från Sydfinland ut till jaktmarkerna i söder, där havet svallade fritt , var numera
rätt kort och inga hinder i form av minspärrar eller nät hindrade ubåtarnas rörelser. Den tyska sjöfarten var livlig men
den undgick faktiskt för det mesta torpederna under årets tre sista månader. Vad
de sovjetiska ubåtarna 1942 under myck-

et svårare betingelser uppnått , åstadkom
de inte under år 1944. Marinflyget VVSKBF, utan motstånd av Luftwaffe, nådde
långt bättre resultat än ubåtsfolket
Under krigets slutskede tillintetgjorde
två från finländska hamnar i södra Östersjön opererande ubåtar tre stora passagerarfartyg, vilket gav upphov till de fasansfullaste sjökatastrofer i modern tid
historien känner. Det största Wilhelm
Gustloff (25484 brt) torpederade S 13
(Marinesko) 30 januari, varvid minst
6000 personer omkom. Tio dagar senare
sänkte samma S 13 ångfartyget Steuben
(14660 brt) med minst 3000 dödsoffer
och 17 april L 3 (Konovalov) motorfartyget Goya (5230 brt) med över 6500 offer.
Större delen av de omkomna var civila
flyktingar och sårade soldater. Denna
ubåtarnas kusliga skörd kostade 16000
människor livet.

*

Tyskarna försökte ·15 september besätta Hogland. Detta av Hitler och OKW
mot den lokala befälhavarens åsikt utlösta företag "Tanne Ost" slutade olyckligt
för angriparen. Anfallsplanen vilade på
det felaktiga antagandet, att finnarna
skulle överlåta ön utan strid. Men de tvekade inte att göra sin plikt i en svår situation, där tidigare vapenbröder måste bemötas som fiender.
Detta militärt, politiskt och psykologiskt helt onödiga företag behandlas i en
kommande artikel.
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Fi nska fl o tta ns inde lning so mm a re n 1944
Befälh avare: konte ra m iral E. Ra hola (Po itsila )
Lä tt a Flottavdelningen:
Avdelning Yäinä möinen:
(kommendör O. Le nnes)
(ko mm endör E. Puk ki la)

•
•

V ÄINÄ MÖ INE N
(komm endör E. Puk kila)
1. Pat rullbåtsfl ottiljen
(kapt.löjtn. S. Pclto nen)
VMY l , VMV 2, YMV 13-YMV 16

•
•

Molortorped båtsavde lningen:
(kom.kapt. Orvo Pe uran hc imo)

...

l . Mtb-Flottilj en
(ko m.kapt. J. Pirhonen )

...

II I. Mtb-Fiottiljen
(kap t.l öjtn. M. Satuli)
TA ISTO I - TA IST06

...

Il /l. Mtb-Fi ottiljen
(kapt.l öjtn. I. Leht onen)
VI l MA 1 - VII MA 3

...

2. Mtb-Flottiljen
(kapt.löjtn. K. Kajatsalo)

...

1/2. Mtb-Flotti lj cn
(kap t.l öjt n. A. Yuorensaari)
JYMY l - JYMY 4

...

Il/2. Mtb-Fiotlilj en
(kapl.löjt n. E. Mä kelä)
H URJA 1- H URJ A 4

L Kanonbåts fl ottilj en
(ko m.k apt. O. Arho)
UUS IMAA , HÄM E ENMAA , TURUNMAA , KA RJ ALA
2. Ka nonbåtsflo ttilj en
(kom. kapt. A. Pöri)
AUNUS, YIENA
2. Patrull bå tsflo ttiljen
(kapt. löjtn. O lav i Pe uranh cimo)
VMV 5, YMV 6, VMV 9 - 11 , YMV 17
Minsveparavd elningen:
(ko m.k apt. A. Huima)
l. Minsveparfl olliljen
(kapt. löjtn. K. Ka nn as)
SM 1 - SM 4, 2 bogse rbåtar
2. Minsveparfl ottilj en
(löjtn. O. Eerola)
KUHA 1 - KUHA 6
3. Minsvepa rfl ottilj en
(löjtn. P. llmone n)
A H VEN l - A HVEN 6
4. Minsvepa rfl ottilj en
(löjtn. H. Pelto nen)
5 bogserbåtar
5. Minsveparflot tilj en
(kom .kapt. T. As ikainen)

12 bogserbåtar
Avdella tl ottilj cr:

Minflot tilj en
(kapt.löjtn. T. Helikari)
R UOTS INSALM I, LO UHI ,
MI IN A, POMMI , LIESK A, LOIM U

2. Eskortfl ottilj en
(k apl.löjtn . T. Sii vonen)
A URA II, KUSTAANMl EKKA .
Nr 762, Nr 763, Nr 764

Es kortavdelningen
(kommendör B. Will berg)
A URA I, T URSAS, TU RKU, SUU RSAARI

Ubåtstl otl ilj cn
(kom.kapt. K. Pakkala)
VETEHIN EN. VESIHI!Sl, IKU-TURSO,
VESIKKO . SAUKKO
Depåfartyg SlSU

Debatt

Maritim strategi

En debattartikel med ovanstående rubrik kunde läsas i Kristianstadsbladet
lördagen 31 juli 1993.*) Författare är generallöjtnanten Carl Björeman, som
före avgången från aktiv tjänst var militärbefälhavare i Södra militärområdet.
Hans debattartikel har gett såväl chefen för marinen, viceamiral Dick
Börjesson, som chefen för militärhögskolan, konteramiral Claes Tornberg,
anledning att gå i svaromål.
Carl Björeman:
Vår a två ä ldsta försva rsgre n a r, armen
och marin e n har h e lt o lika traditioner
nä r det gäll e r tank e utb yte me ll a n ö ve roch unde ro rdnade.
l a rm e n yttrar sig o ft a d e n högs te chefe n först och sedan bruka r det inte vara
mycket a tt tillä gga. E nke lriktat ta nkeutbyte ! I m a rin e n, specie llt i flott a n, finns
e n he lt ann a n sedvänj a : Den yn gste e ller
lägste få r o rde t först, särmeninga r förkv ävs därfö r inte lika lä tt.
D e ssa tra ditioner ve rkar ha p åverkat
nuva rande a rme- och ma rinch e fe r och
deras inlägg i försva rsd e batte n und e r
å re t.

Marinchefen Dick Börjesso n visa r
upp en he lt annan a ttityd till exe mpel i
Marinn ytt nr 3/93 och i Krigsve te nskapsa kademins tidskrift nr 2/93 , d ä r ha n skriver om "Strategi infö r 2000-ta le t". Huruvida B ö rj esson lyss na t tillräckligt noga
p å de råd ha n fått - o ch om ha n lyssna t
till tillräckli gt insiktsfull a råd giva re - är
däre mot tve ksamt.
Ledare n i M a rinnytt 3/93 ka n ses som
e n uppm a ning till e n bred d e b a tt om u tfo rmninge n av e n maritim strategi i
Krigsvete nskapsak a d e mins tid skrift ger
h a n sin ege n syn p å d e nna och a ndra forme r a v stra tegi.

Ändrad hotbild
Stämplar chefer
Armechefe n Å ke Sagre n tol e re ra r inga
sä rm e ninga r. l SvD 25/4 1993 sä tte r han
stä mpe ln "byp o litiker" p å bland a nnat
d e regeme ntschefer so m framfö rt krav
p å a tt få göra sig hörd a under b eslu tsprocesse n om nedskärnin ga rna. D e t är e n
farli g före n k ling. D e t finn s uppe nb arli ge n må nga so m slagit va kt om fö r fö rsvare t so m he lhe t vik tiga funkti o ne r, inte
b a ra o m sin a lo ka la orga nisa tioner. L uftvä rnsinspe ktöre n Sven Sjöland e r, so m
gick i pro test, är d e t mes t tydli ga me n
in te d e t e nda exe mpl et.

B akgrunde n till a tt Börjesso n lansera r
begreppe t maritim stra te gi är d e n förä ndrade " ho tbild e n". Äve n o m d e militä ra hote n i nuläget inte är a ku ta m å ste
d e t svenska territo ri e ts integritet kunn a
hävd as oc h vi m ås te kunna ingripa m o t
krä nkningar.
Börj esso n anm ä ler a tt d e t skett e n
krafti g utök ning av d e t havso mrå de d ä r
våra ingripa nde n e rfo rd ras. Sed a n i januari 1993 ha r Sverige en e ko no misk zo n
so m sträcke r sig ut till mittlinj e n till a ngrä nsa nde sta te rs te rritorium . Börj esso n
m e nar a tt vi m åste k unna ö verva ka hel a

*)B j öremans artikel återges i TiS i sin helhel eft er tillstånd av Kristianstad sbladets reda kti onsledni ng
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detta vidsträckta område redan i fred
och ingripa där, inte bara inom 12 sjömil
från land.
För att få resurser för detta vill han få
till stånd en kontinuerlig och öppen samverkan mellan försvarsmakt och civila
myndigheter med versamhet till sjöss;
därför ett vidgat begrepp. Liknande tankegångar fanns i socialdemokraternas
partimotion om försvaret i riksdagen i
våras. Marinen , kustbevakningen och
sjöfartsverket borde samordnas, hette
det. Riksdagen ansåg att en sådan samordning, inkluderade även sjöpolisen,
borde utredas.
Åtgärder behövs
Det behövs förvisso åtgärder för att vi
skall kunna övervaka det utökade intresseområdet till havs redan i fred. Marinchefens öppna attityd till samverkan är
bra. Men strategi är, som han själv helt
riktigt framhåller , en fråga om att bevara
egen handlingsfrihet och att beröva motståndaren dennes.
Börjesson bortser på intet sätt från att
vi i en framtid kan utsättas för angreppkust- och gränsinvasion eller strategiskt
överfall - varigenom nationens existens
eller handlingsfrihet hotas. Men i sina
slutsatser om resursfördelning tycks han
utgå från värnet av handlingsfriheten i
nuläget, det vill säga behovet av övervakning och ingripanden i ett läge då mera
allvarliga militära hot har liten aktualitet.
När Börjesson kommer in på försvaret mot eventuella militära angrepp
präglas (därför?) resonemanget av önsketänkande. Det fientliga angreppet
skall inte nå landterritoriet med dess befolkning och infrastruktur. Det skall hejdas av en försvarsmur ute till havs. Här
har marinchefen lyssnat alltför okritiskt
på en annan amiral, nämligen chefen för
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militärhögskolan . Claes Tornberg och
kretsen kring denne. Tornberg driver,
bland annat i Tidskrift för sjöväsendet nr
1/93, tesen om att flottans ytstridskrafter
skall försvara landet mot invasion. De
skall därför utökas, medan armestridskrafter och kustartilleri skall reduceras
ytterligare. Det är ett ohållbart resonemang, av främst följande skäl:
Transportutvecklingen i luften har
gjort det möjligt för en angripare att anfalla mål långt in över landterritoriet,
även med trupp. Det är inte sjöstridskrafternas "mur" som bereder angriparen problem utan vårt luftförsvar och ett
stort markförsvar i aktuella områden.
Att reducera detta ytterligare är att ge en
angripare för oss ytterst farliga fördelar.
20-talets misstag
Tornberg gör samma misstag som 1920talets amiraler. Årtiondet efter första
världskrigets slut var den svenska flottan
onekligen jämförelsevis stark, men det
var en temporär företeelse. Men flottans
män utgick från att dessa styrkeförhållanden skulle bestå. Sven Berge skriver i
sakkunskap och politisk rationalitet
(Almqvist och Wiksell International
1987): " Den doktrin flottan redovisade
inför 1925 års flottkommitte gav en utpräglat maritim tolkning av hur kusten
skulle försvaras mot invasion- grundtanken var att flottan borde söka avvärja
även stort upplagda anfall över sjön, vilket, om det lyckades , var liktydigt med
att överta det fulla ansvaret för kustens
skydd. Samverkan men den svenska armen i invasionförsvaret diskuterades inte
alls. "
Trots att detta resonemang innehöll
redan i dåtidens uppenbara svagheter
blev det grund för den flottplan som riksdagen antog 1927, som komplettering till

1925 års försvarsbeslut Först när andra
världskriget stod för dörren fann politikerna för gott att se dessa svagheter.
Risk fi)r framgång

Det finns en uppenbar risk för att 90tal ets amiraler också får framgång, trots
att deras strategiska reson emang är ännu
svagare än föregångarnas på 20-talet.
Det beror på misstag från andra aktörer.
Armens generaler tiger eller gräver ned
sig i organisatioriska spörsmål. ÖB-myndigheten har inte utformat någon tydlig
och övertygande strategi för hela försvaret, där ramar för den marina eller maritima verksamheten framgår. Amiralerna
ägnar sig åtminstone åt det grundläggande strategiska ämnet, låt vara att deras
slutsatser starkt kan ifrågasättas. I de
blindas rike är emellertid den enögde
kung.

Dick Börjesson:
Det är glädjande att en strategisk debatt
har börjat även om den än så länge är
förhållandevis begränsad.
Syftet med mitt eget bidrag- årsberättelsen i Krigsvetenskapsakademien - var
att bredda den strategiska debatten i
Sverige. Det behövs eftersom den enligt
min mening oftast koncentreras till hur
vårt invasionsförsvar skall utformas och
hur det skall användas.
Invasionsförsvaret är och förblir den
svåraste uppgift som försvarsmakten kan
ställas inför. Den uppgiften kräver definitivt en allsidigt sammansatt krigsorganisation där stridskrafter ur alla tre försvarsgrenarna
i
samverkan
skall
förhindra ett fientligt framträngande mot
och över svenskt territorium.
En koncentration till invasionsförsvarets utformning och stridskrafternas användning i ett krigsläge kan lätt omfor-

muleras till en gemensam grundsyn och
en allmänt vedertagen operativ doktrin
för detta speciella konfliktfalL Det i sin
tur kan leda till det som Carl Björeman
avslutar sin artikel med nämligen "i de
blindas rike är den enögde kung".
Den enögde - även om han är kung har trots allt ett begränsat synfält. Och
en gemensam grundsyn som omfattar endast en del av den totala frågeställningen
kan undertrycka högst relevanta frågeställningar kopplade till andra konfliktscenarier. Det gäller då att flytta
blicken så att intryck, hot och möjligheter kan värderas och vägas in i den totala
omvärldsanalys som måste göras vid utformning av försvarsmakten.
Den försvarsplaneringsmodell som vi
tillämpat och tillämpar i Sverige med
femåriga försvarsbeslut där organisation ,
verksamhet och resurstilldelning under
en längre period läggs fast för de tre försvarsgrenarna och övriga delar av försvarsmakten ger en bra stadga åt verksamheten så länge som det är en rimlig
balans mellan uppgifter och resurser.
Men vad händer den dag när det uppstår
förändringar i form av nya hot som kräver extra insatser eller när någon av försvarsbeslutets parametrar inte visar sig
hållbara. Då får var och en enligt gällande planeringsprinciper hålla sig inom sin
penningpåse och förändra sin organisation och sin verksamhet tills dess att
pengarna räcker till. I den processen är
det i de flesta fall inte möjligt att välja
bort det minst väsentliga. Oftast tvingas
man ta bort det som ger besparingar på
kort sikt. En sådan modell kan leda till
allvarliga konsekvenser inte bara för delkomponenter i invasionsförsvaret utan i
värsta fall för försvarsmaktens totala förmåga att lösa uppgifter i lägre konfliktnivåer.
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Carl Björeman går tillbaka i historien
och beskyller 1920-talets amiraler för
samma enögdhet som antyds vara typisk
för åtminstone ett par av 1990-talets.
Vad dåtidens amiraler och högre sjömilitärer pläderade för var inte bara en omsättning av de större fartygen utan en
avvägning inom krigsmakten som skulle
ge möjlighet att lösa också andra uppgifter än rena invasionsförsvarsuppgifter.
Att dessa tankegångar uppenbarligen
inte var opportuna framgår i den av
Kungl Örlogsmannasällskapet utgivna
boken "Svensk maritim säkerhetspolitik
1905- 39" (författare Bertil Åhlund) med
beklämmande tydlighet liksom det spel
som bedrevs i avvägningsfrågan.
Bara ett exempel! Mindre än två
veckor innan 1930 års försvarskommissions betänkande och förslag dagtecknades fick marinens ende representant kommendörkapten M Giron - kännedom om ett omarbetat organisationsförslag avseende marinen som utarbetats
utan medverkan av någon sjömilitär sakkunskap. Giron konstaterade att kommissionens försök "att påtrycka vår flotta en mindervärdighetsstämpel" eftersom vi inte kunde kapprusta med en stormakt, bottnade i felaktiga föreställningar
om sjökrigets karaktär. Vi kunde ju inte
heller kapprusta till lands eller i luften,
men några negativa slutsatser för dessa
försvarsgrenar hade kommissionen inte
dragit konstaterade Giron. Då huvudförslaget i stort sett endast återspeglade den
lantmilitära synen på Sveriges läge och
behov av stridskraft er, ansåg Giron att
det var "nödvändigt att även den sjömilitära uppfattningen i hithörande spörsmål
får komma till synes".
Sådana uppfattningar kom till uttryck
under remissbehandlingen. Den blivande
marinchefen , viceamiralen
de
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Champs, sade bl a Kommissionens dyrbara och annan normal verksamhet hämmande, S-åriga utredningsarbete måstevad flottan beträffar - anses som i stort
sett värdelöst."
Dåtidens enögdhet ledde till att förmågan till sjöfartsskydd och neutralitetsvakt var starkt begränsad vid krigets inledningsskede och tvingade fram ett omfattande fartygsbyggnadsprogram och en
stark upprustning av kustförsvaret i syfte
att täppa igen de uppenbara luckorna i
integritets- neutralitets- och därmed också i invasionsförsvaret.
Det övergripande syftet med vårt försvar nu liksom då är ju att skapa en sådan
förmåga att vi aldrig kommer i krig. Och
skulle det trots allt inträffa så bör strävan
vara att så långt möjligt begränsa förlusterna hos den svenska befolkningen och
de psykologiska och materiella skadeverkningarna i vårt land. Det gäller då
att försvarsmakten har en trovärdig förmåga att verka fredsbevarande och
krigsavhållande eftersom tilltron till vårt
försvar grundläggs redan i fred. Det betyder att vi måste ha dels ett integritetsförsvar dels ett försvar som en eventuell
angripare upplever vara en tröskel som
är svår att kliva över. Om och när han
gör det skall han därmed inte ha slagit
ner vårt motstånd utan vi skall fortfarande kunna bekämpa honom och helst på
platser och i funktioner där han är som
mest känslig för störningar.
Vilka områden och funktioner är då
mest utsatta?
l den spirande strategiska debatten
tas Gultkriget som exempel då det skall
dras slutsatser om utformningen av vårt
framtida försvar. Felet med många av
slutsatserna är att de begränsar sig till
själva krigsförloppet och det som kan
gynna den egna funktionen eller vapen-

systemet. Man glömmer medvetet eller
omedvetet bort annat som är högst relevant för den totala bilden.
Det är sant att flyget spelade en avgörande rollliksom förmågan till informationsinhämtning och bearbetning på allierad sida. Attackhelikoptrar och stridsvagnsförband hade stora framgångar och
precisionsvapen svarade för många spektakulära inslag i de allierades lägesredovisningar för massmedia. Fasta installationer är sårbara om de inte är försvarade och det gäller radarstationer, stabsplatser, flygbaser eller broar i minst lika
hög grad som exempelvis fast grupperade marina förband med svagt luftvärn
och fortifikatoriskt skydd. Något som oftast glöms bort är den tidsmässigt utdragna och resurskrävande uppladdningen
som kom sjövägen och det hot från kustförsvar och minor som gjorde att marinkårens landstigning uteblev. Den ryske
amiralen Tjernavin uttalade sig i detta
ämne i början av 1992 på följande sätt"
Kriget i Persiska viken visade på ett
övertygande sätt betydelsen av den maritima sektorn: Irak blockerades från havet, flyg och flottstyrkor genomförde de
viktigaste och grundläggande anfallen
från haven. De avgjorde på ett effektivt
sätt utgången av kriget och först när den
irakiska armens motstånd hade slutligt
krossats, ryckte markstyrkor fram . Detta
exempel visar grafiskt hur annorlunda
krig ser ut idag, att de inte liknar de föregående, vilka inleddes med att soldater
gick över gränsen och började erövra territorium och förinta fienden (Sovjetskaja
Rossija 9 januari 1992. Se även KrvA 3/
93 "Den ryska sjömakten och framtiden"
av Lena Jonsson).
Det hade lätt kunnat avfärdas som
obetänksamhet eller debatteknik när
man undviker att se till helheten, men

när sådana framstående generaler som
Owe Viktorin och Claes Skoglund i senaste numret av KKrv A (nr 3/93) säger
att "en angripare inte längre behöver ta
omvägen över havet" så kanske det ändå
finns anledning att reagera.
Resonemanget som dessa generaler
för kan med en positiv tolkning möjligen
vara giltigt vid inledningen av ett strategiskt överfall över Östersjön men är det
klokt att bygga hela försvarsplaneringen
kring ett enda angreppshot och utesluta
andra angreppsriktningar än genom luften?
Per definition riktas ett strategiskt
överfall mot vitala samhällsfunktioner i
syfte att få samhället att kollapsa. Var
finns dessa vitala funktioner belägna i
vårt land? Jo, till sin huvuddel i den södra halvan av Sverige och mestadels i
kustregionen. Då torde det vara oundvikligt för en angripare att komma luftburen och sjöburen "from the Sea" som
den nya amerikanska doktrinen säger i
en "joint operation" med flyg, sjö- och
mariostridskrafter.
Låt vara att ett strategiskt överfall
sannolikt inleds med sabotageaktioner,
flyganfall och luftlandsättningar men vad
händer sedan? Behövs det inte längre
tillförsel av trupp och materiel för att
säkra eventuella inledande framgångar?
Måste inte dessa resurser tillföras via infallsportar med tillräcklig kapacitet? Vad
händer om försvararen kan skapa fördröjningar och oreda i transportrörelsen
och förhindra fri tillgång till urlastningsområden antingen det är luftlandsättningsområden, utbyggda flygfält eller
hamnar?
Det måste upplevas som en avsevärd
risktagning för en presumptiv angripare
att inleda ett strategiskt överfall mot en
förberedd försvarare. Antingen måste
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han då satsa på ett större upplagt anfall
om intentionerna kvarstår att angripa
Sverige e lle r så avstår han. Ett större
upplagt anfa ll blir än mer beroende av
infallsporta r och tillförsel av resurser
också över havet. Och om han avstår så
krävs från vår sida att vi under lång tid
kan upprätthålla ett integritets och tröskelförsvar som är trovärdigt inte bara på
marke n och i luften utan också till sjöss
och i skärgård.
Det är enligt min mening lika fe laktigt
nu som det var på 1920- och 30-ta len att
enögt se på invasionsförsvarsuppgiften i
vår försvarsplanering och att begränsa
frågeställningen kring problemen vid ett
strategiskt överfall Även andra konfliktnivåer förtjänar att få genomslag särskilt
i en värld där osäkerheten om vart utvecklingen tar vägen är påtaglig och där
åtmi nstone på kort och medellång sikt
det direkta invasionshotet förefaller begränsat men där and ra konfliktscenarier
är högst reella och där militära resurser
kan utnyttjas både som fredsbevarande
och krigsavhållande verk tyg och för uppgifter där de utan avkall på huvuduppgiften kan lösa and ra uppgifter som av tradition lagts på civila institutioner.
Åtminstone på det maritima området
finns det all a skäl att skapa en maritim
strategi och se på möjligheter och begränsningar i hela konfliktskalan med
båda ögonen öppna. Det kanske åtminstone i detta sammanhang finns goda skä l
att lyssna till dagens amiraler!

Claes Tornberg:
Dagens europeiska säkerhetspolitiska
miljö präglas av "mindre hot men mer
krig". Det är trots allt naturligt. När risken för ett alleuropeiskt krig med eller
utan kärnvapen drastiskt nedgått, ja nästan eliminerats, så finns inte längre den
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återhållande faktorn som tidigare fanns
mellan stormaktsblocken - eska lationsrisken. Risken för konflikter i de n lägre
de len av konfliktskal a n ökar därmed.
Vi har van t oss vid att omvärldssituationen varit statisk. Vår militärpo li tiska
doktrin har byggts på ma rgi naldoktrinen
där vi haft att plan era a tt möta ett större
anfall först efter det att kriget startat eller parterna bundits upp i Centra le uropa
och resurser för insats mo t Skand in avien
därmed blivit begränsade. Vi har uppfattat det möjligt att föruts e hotförändringar och betvingelseme tode r. Vår militära
förändringspoten ti al har byggt på denna
förutsättning.
Vi har skapat långsiktiga försvarspla ner i form av 15-åriga perspektivplaner
och den operativa planläggnin gen har
successivt förfinats mot olika delalternativ i den övergripande e nda strategiska
förutsä ttningen. Inte ens 80-ta lets ubåtskris förmådde i grunden förändra denna
uppfattning. Försvarsplaneringen ändrades dock till att förutsätta att vi skull e få
en kortare militär förvarning mot vad vi
tidigare räknat med i vår operativa planering. Det militära försvaret har sålunda anse tts kunna koncentreras ti ll att förfina förmågan mot ett definierat
huvudscenario i den högre delen av konfliktskala n medan det tillkommit scenarier i den lägre konfliktskalan.
Det är, en ligt min uppfattning, därför
i en helt ny och förändr ad försvarsmil jö
vi har att välja vår framt ida strategi.
Carl Björeman syns utgå från att a llt i
grunden är oförändrat. Därför kommer
vi till olika slutsatser. Jag uppfattar att
a llt är möjligt. Det värsta liksom en utveckling mot en fredligare värld.
Svenskt försvar får inte enbart fokuseras på att klara de högsta konfliktnivåerna även om det måste vara huvudprio-

riteten så länge vi inte kan utesluta ett
framtida invasionshot
Har inte vår oförmåga att klara ubå tskrise n lärt oss att vi måste ha e n a llsidig
kapacitet. Ett aktuellt exempe l ä r också
internationella insatser i fredsbevarande
och fredsframtvingande syfte. Vi kan
inte passa och säga att vi inte kan de lta
därför att vi förbered er oss för att avvärja det stora anfa llet som kanske kan
komma nästa sekel.
Vår strategi måste därför e nligt min
mening vara att brett och fl exibelt kunna
möta a lla konflikter oavsett va r de ligger
på konfliktskalan. Vi mås te följaktligen
prioritera allsidigt användbara system
som har förmåga i hela konfliktskalan.
I mitt a nförande vid örlogsmannasä ll skapets högtidssammankomst i november 1992 tog jag upp vikten av att i det
marina försvarssystemet säkerställa en
kvalitativ ytattack. Jag gjorde det mot
bakgrund av att påsplaneringen inom
försvaret liksom inom marine n som med

en oförändrad försvarsekonomis k ram
skulle komma att inn ebära att den kvalificerade ytattacken ej sku lle få nödvä ndig förn yelse. Jag förutsätter att alla vet
att merparten av ytattacken blir överårig
kring sekelskiftet. Tyvärr har jag också
besannats i mina farhågor med nu föreslage n senareläggning av YSM beställning. Jag tror definitivt inte att ytattacken ensamt kan försva ra lande t mot
invasion . Den ska ll delta som en viktig
länk i detta försvar och därutöver säkerställa att vi kan klara uppgifter i ett brett
spektrum inom det maritim a området.
Jag påstår att svenskt försvar inte kan
vara utan ytstridsk rafter. Påsplaneringen
får inte hindra e n sund utveckling.
Carl Bj öremans elegant skrivna inlägg
välkomn as. Vi behöver en vital debatt i
strategiska frågor. Enögdhet kan hos
amiraler vara en tillgång om man liksom
Nelson vid Köpenh amn förstått behov
och möjligheter me n ledn ingen saknar
de nna klarsyn.
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Kommendörkapten Magnus Haglund är marinattaeke vid
svenska ambassaden i Moskva

En försvarsattaches arbete omfattar även att följa försvarsdebatt och söka läsa det
som skrivs om de väpnade styrkorna i det land, där han är ackrediterad. Magnus
Haglund har i den ryska tidskriften Vojennaja Myst (ungefär "Militära Tankar") läst
följande artikel, som egentligen är ett referat, under rubriken Krigsvetenskapsinformation från en ve tenskaplig konferens. Kommendörkaptenen A. M. Kuzivanov's
artikel har översatts under nedanstående titeln

Referat
HURUDAN MARIN BEHÖVER RYSSLAND?

Säkerhetsnäten från Safe Bridge är ett unikt system fö r
skydd mot angrepp eller intrång under vatten . Näten är
stålförstärkta och larmade och ger tyd lig indikation vi d
försök ti ll genombrott
Sate Bridge är ett svenskt utvecklingsföretag med inriktn ing på materiel fö r räddn ingstjänst och militära ändamål
Vi tillve rkar också
• Skydd mot kem is ka strid smedel i form av tält. pos te nngs- och värnskydd
• Uppblåsbara broar för attack- och rädd ningsändamål
• Skenmål i form av broar. arti lleripjäse r m m

l vå rt Fosterlands historia finns det e n
hel del exempel då militära och politiska
bekämpningar följts av en sprickbildning
i samhällets medvetenhet. Sökanden a efter e n utväg ur den uppkomna situationen har krävt nya ideer och okonventionella lösningar. Till Rysslands heder har
det i landet alltid funnits krafte r som rätt
kunn at värdera tillståndet i samhäll et
och mobilsera det till att förv erkliga de
färska ideerna . Detta gäller i jämn grad
även vår svaga krigsmakt och marin.
Det nuvarande tillståndet i den ryska
flotta n kan man jämföra med den situation som var för exakt 75 å r sedan, e fter
fredsfördraget i Brest. Under den pe riode n förlorade Ryssland den huvudsakliga del en av sina örlogsbase r, hamnar,

byggnations- och reparationsvarv vid
Östersjön och Svarta Have t.
Idag, liksom då, stod samhället inför
frågorna: I vilken riktning skall man föra
den militära uppbyggnaden? , Hur skall
man skapa en ma rin ?, och Kan man bevara det värdefulla som vi redan har till
sjöss? För samverkan med landets ledning i återupprättandet av statens marina
makt och för att lösa dessa problem skapades i oktober 1992, på initiativ av historiker, författare, fartygsbyggare och
marinofficerare kommitten " Opinion till
stöd för marinen". Som resultat av diskussioner och me ningsutbyte kom medlemmarna till slutsatsen att det är nödvändigt att genomföra en offentlig och
öppen samling med brett deltagande av
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den intresserade allmänheten, framför
allt av yrkesmän- dem, för vilka den ryska marinens öde och framtid är viktiga.
En sådan samlingkonferens - ägde rum i
S:t Petersburg 15 mars i år. I den deltog
ca 500 människor, däribland l. ställföreträdande försvarsminister A.A. Koksjin ,
chefen för försvarsministeriets styrelse
för beväpning, generalöverste V.P. Mi ronov, försvarsministeriets rådgivare generalöverste V.V. Skokov, ordföranden i
marinstridskrafternas marinvetenskapsakademi, konteramiral A.A. Pauk , representanter för alla marinerna , Ryska
Vetenskapsakademin , många ledande
företag och instutioner inom fartygsbyggnationsindustrin, Örlogsakademin,
marinstridskrafternas högskolor och
skolor, press och TV, intelligentsian, historiker, veteraner och gäster.
I öppnandet av konferensen i Ryska
Vetenskapsakademin Forskarnas hus,
riktade kommitteordföranden, chefen
för Centrala örlogsbiblioteket konteramiral V.!. Rogovoj, uppmärksamhet mot
att den (konferensen- övers.anm.) måste
säga sin mening såväl om sätten att bevara, som om marinens vidare utvecklingen.
Konferensens syfte var att bidra till en
samhällsrörelse till stöd för marinen och
dess utveckling, ett stärkande av själva
marinens auktoritet och auktoriteten hos
dem, som tjänstgör i dess led. Tjänst i
marinstridskrafterna måste bli en prestigefylld sak och stödet för marinen beror
framför allt på var och en av oss, av vårt
samhällsansvar och aktivitet.
A. A. Kokosjin sade några ord i början
av konferensen. Han anmärkte Ryssland
utan några som helst tvivel behöver slagkraftiga marinstridskrafter som är förmögna att vara ett pålitligt instrument i
utrikespolitiken, dess smidigaste instrument. Försvarsministeriets ledning är
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medveten om att marinen i jämförelse
med de väpnade styrkornas övriga försvarsgrenar befinner sig i den svåraste
situationen. Vid dess uppbyggnad måste
man orientera sig mot framtiden, eftersom att det som nu tar form på ritbräden
och stapelbäddar inte omsätts i verkligheten särskilt snabbt. För detta är icke
triviala lösningar, okonventionella funderingar och nyttiga ideer nödvändiga.
Det är uppenbart att försvarsministeriet
kommer att forma fartygsbyggnationsprogrammet från noll för att det skall
svara mot Rysslands intressen och dess
möjligheter. Vår närmaste uppgift är att
bevara det som finns i marinen, i industrin och inom vetenskapen.
Med rapporten om "Rysslands nationella säkerhet och marinens roll" talade
kandidaten i krigsvetenskap och konteramiralen i reserven V.G. Lebedko. Efter
att ha framfört sitt ställningstagande till
problemet avslutade han med att säga,
att om man inte bevarar de slagkraftiga
marinstridskrafterna och de största handels-, industri- och forskningsflottorna i
världen, kommer Ryssland inte att kvarstå som en stor marin makt.
Om det nuvarande tillståndet inom
marinstridskrafterna och problemen i
dess utveckling talade kommendören i
reserven V. V. Zaborskij. Det påtalades
att krisen i politiken och ekonomin försätter marinen i en besvärlig situation:
yrkesmännen lämnar och inga nya fartyg
kölsträcks. För att återupprätta den
kommer årtionden att behövas. Icke desto mindre fortsätter Rysslands marin ,
tack vare desperata åtgärder från vår
ledning och alla matroser, att vara tvåa i
världen vad avser numerär och stridspotential och den upprätthålls i stridsdugligt skick. Men för att den skall bevaras,
överleva och utvecklas vidare är detta

inte nog- det behövs beslut på statsnivå
och förverkligande av dem till punkt och
pricka.
Mycket innehållsrika var talen av direktören för "Akademikern A.N . Krylovs" Central forskningsanstalt, tillika
medlemmen i Ryska Vetenskapsakademin och tekn.dr. , professorn V. M. Pasjin,
av medarbetaren vid denna anstalt,
tekn.kand. V. T. Dzjelomanov och av general konstruktören vid fartygsbyggnationsbyrån "Malachit ", A. V. Kutejnikov.
Det påtalades av dem , att på Rysslands
stapelbäddar finns redan fartygsskrov i
olika färdighetsstadier. Emellertid kölsträcktes för första gången på flera årtionden under 1992 inte ett enda (fartyg).
Än sämre är att den talangfulla ungdomen lämnar konstruktionsbyråerna. I
många kollektiv närmar sig personalens
medelålder 50 år. Marinens framtid dör!
Men det är idag inte försent att ställa till
rätta det hela. Man kan ännu återupprätta varvsindustrin utan särskilda ansträngningar från staten eller stora omvälvningar. Alla som talade underströk att
den vetenskapliga potentialens räddning,
och det innebär även marinens öde, är
beroende av finansieringen av fartygsbyggnationsprogrammet, en omfördelning och tillförsel av kvoter som avdelats
för marinstridskrafterna med upp till 2530% , ett fastläggande av normala ekonomiska förbindelser och ett återupprättande av den förlorade kooperationen.
Löser man inte dessa problem kommer
Ryssland få ytterst svårt att uppföra en
moderna och slagkraftig marin.
Kommendörerna A.N. Zolotov och
S.A. Gubkin lade fram åsikter på konceptet för Rysslands marinstridskrafters
utveckling och var överens om att ett
svar på frågan "Hurdan marin behöver
Ryssland?" kan man endast erhålla efter

det att man klarat ut marinstridskrafternas syfte och uppgifter och fastställt
Rysslands marina strategi och grundläggande principer för marinens uppbyggnad. Om den fortsätter att dras in, kommer Ryssland att förlora sin status som
ekonomiskt oberoende stat, något som
leder till destabilisering av den internationella situationen. I rapporten anmärktes att de grundläggande punkterna i den
militärmateriella policyn och i konceptet
för skapande av en marin måste förbliva
oförändrade under loppet av minst 30-40
år och vara så skyddade som möjligt från
fluktuationer i den förda politiken, konjunkturerna på den yttre och den inre
marknaden och andra faktorer. Dessutom måste man bemöda sig om att Rysslands marinstridskrafter, som säkerställer att landets ekonomi fungerar
normalt, blir föremål för nationell stolthet och att sjöofficerare och matroser åtnjuter befolkningens högaktning och
kärlek. För detta är det nödvändigt att
skapa en för marinstridskrafterna gynnsam atmosfär med hjälp av alla som håller dem kära.
Dessutom talade på konferensen amiralerna V.A. Samojlov, N.N. Amelko,
V.N. Ponikarovskij, officerarna S.P.
Aleksejev, V. D. Donetsko m fl. Alla
dessa uttryckte farhågor för marinens
tillstånd och föreslog konkreta åtgärder
för (att finna) en utväg ur den uppstådda
situationen. Marinen har länge väntat på
ett sådant öppet samtal.
I avslutningsanförandet tackade förste ställföreträdande försvarsminister
A.A. Kokosjin alla deltagarna i konferensen och uttryckte sitt samförstånd
med de föredragandes åsikt. Dessutom
påtalade han att genom ledningen för
Rysslands försvarsministerium
görs
mycket för att återupprätta det ömsesidi-
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ga förhållandet mellan vetenskapen och
industrin. Prioritet ges till ett pålitligt underhåll av de strategiska avskräckningsstyrkorna, bland annat bevarande och vidare finansiering av deras marina
komponent (däribland konstruktionsbyråer, varv/fabriker och örlogsobjekt).
Samtidigt får Ryssland inte avstå från
att visa sin flagga i andra regioner på
jordklotet. Man planerar redan att finansiera och kölsträcka nya (bas-) fartygsprojekt. Allt kommer att göras för att
flygplansbärande kryssaren "Admiral
Kuznetsov" införs i fartygsrullan och att
kryssaren "Varjag" byggs klart. Under
marinstridskrafternas utveckling bör
man i första hand lägga ned medel på att
skapa en normal infrastruktur, underhållssystem och reparationskapacitet
Emellertid är det idag inte möjligt att

genast trygga alla försvarsindustrier och
forskningsanstalter med order. Man
måste även tänka på organiseraodet av
marinens vidare understöd från samhällets sida.
Konferensen kom fram till slutsatsen
att om extrema åtgärder för att föra ut
marinstridskrafterna ur krisen inte vidtas
under 1993, kommer Ryssland att gå miste av sin marina styrka , som förvärvades
redan under Peter l, och för lora sin status som marin stormakt.
En sak står klart. Ryssland behöver en
marin, det är nödvändigt att utveckla den
och ge den reella uppgifter, utgående från
statens intressen på haven och oceanerna.
Den måste vara en av Ryska Federationens Väpnade Styrkors viktigaste grenar.
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Bokrecensioner
ENSAM BLEV STARK
Under den tid som anmälaren verkat i
flottan har framför allt tre personer
framstått som goda sjömän och mycket
skickliga manövrister: Stig Örtendahl,
Gustaf Celsing och Hans von Hofsten.
För de två första var inte pennan deras
bästa vapen, medan Hans von Hofsten
med sin bok "I kamp mot överheten "
visat att han också hade en flytande penna. Efter hans inledning, som återger
normal blygsamhet inför en uppgift som
han vet sig behärska, kommer framställningen av både sjötjänsten och hans inträde i samhällsdebatten att präglas av
stigande självförtroende och kompetens.
Anmälaren har inte sett Hans von Hofsten som jagarchef på bryggan under utövande av sitt befäl, däremot som subaltern och manöverofficer på Hallandjagares brygga. Det var påfallande hur han
trivdes med bryggtjänsten och utstrålade
lugn och kompetens i en uppgift, som
han väl behärskade. Att denna bedömning överensstämmer med verkligheten,
tycker jag framgår av med hans eget förord. r inledningen skriver han , att hans
första reaktion på frågan, om han ville
skriva sina memoarer, blev att kommendörkaptener aldrig skriver sina memoarer. Hans bok är egentligen inte heller att
betrakta som rena memoarer utan snarare ett försvarstal för och en förklaring till
hur han med stor tveksamhet gick in i
samhällsdebattern.
Den egentliga memoardelen om uppväxt och livet i flottan är därför mindre
intressant. Den beskriver en person som
växer upp under goda och harmoniska
fö rhållanden. Hans klart konservativa
livsinställning betonas också . Det framskymtar också att han egentligen var

missnöjd med att han inte nådde högre
på den sjömilitära banan men accepterar
ändå domslutet m h t en del av sina
tjänsteinsatser.
Så mycket bättre vitsord kom Hans
von Hofsten att få i sin roll som samhällsdebattör.
Hans von Hofsten kom att få den
längsta kommenderingen som jagarchef i
de svenska jagarnas historia. Detta är en
inte oväsentlig bakgrund till hans senare
bedömningar och uttalanden om ubåtskränkningarna. En del för många kanske
nya upplysningar framkommer. Smålands övningsuppträdande som sovjetisk
myteristjagare var för mig okänd och en
intressant övning inför den ryske flottchefens besök på kustflottan.
Hans avslutning av den biografiska
delen är ganska rolig särskilt för dem
som känner till de inblandade parterna.
Den andra delen, som kallas "Örlog",
innehåller fartygschefens på Halland direkta kommentarer till de ubåtskränkningar, som ägde rum utanför Karlskrona och vid Huvudskär 1980, samt åskådarens bittra kommentarer till Hårsfjärdsincidenten. skildringarna är en nyttig rekapitulation av dessa händelser och
utgör samtidigt den känsloladdade bakgrunden till de försvarspoliotiska debatter, som von Hofsten sedan kom att föra.
Läsaren påminns om, att kränkningarna
eller i varje fall det otillbörliga intresset,
sträckt sig över en tidrymd av ca 20 år.
(Anmälaren var med om en nästan identisk händelse utanför Fårö 1961 som den
som von Hofsten beskriver inträffade
1962.) "Örlog" avslutas med en skarp
kritik av ÖB:s och försvarsstabschefens
behandling av det underrättelsematerial,
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som inkommit om ubåtsincidenterna. Efter "Örlog" är således läsaren väl förberedd för den "Debatt", som förs i del 3.
Hans von Hofstens inträde i den politiska debatten kan väl liknas vid en elefants i en porslinsaffär. Han var inte ännu
medveten om vilken känslig sfär, han
hade gett sig in i. Han var omedveten om
journalisters försåtliga frågor och betydelsen av exakt citering av politikers uttalanden. Men han lärde sig snabbt och trots
reprimander från högre chefer fortsatte
han sin debatt i olika tidningar och i radio.
Han blev ganska snart accepterad av tidningarnas debattredaktörer, och det slutliga beviset på framgången kan man väl
säga vara hans framträdanden i TV i Jan
Guillous program. Läsaren ges ånyo en
nyttig och kanske för somliga välbehövlig
repetition av debatten. Många har troligen endast läst enstaka artiklar i sina livoch husorgan. Här får man smakprov ur
många svenska tidningar av olika politisk
kulör med både positiva och negativa
kommentarer till von Hofstens under
denna tid mycket aktiva publicistiska
verksamhet. Genom de smakprov man får
av kommentarer både från höga militära
chefer och kända journalister, blir denna
del av boken den mest intressanta . Ä ven
om Sovjetstaten har fallit sönder är det
nyttigt att erinra sig hur det var. Trots allt
vet ingen ändå hur det kan bli!
Hans von Hofsten gjorde en stor insats genom att våga bryta tystnaden och
från sin nivå konsekvent kommentera
den förda försvarspolitiken. Visst har det
tidigare funnits officerare, som skrivit
och debatterat i tidningar, men dessa
måste mera karaktäriseras som politiska
kommentatorer. Jag tycker, att Hans von
Hofsten är den förste konsekvente dehattören på, som han själv säger, militär
mellannivå.
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Boken är mycket läsvärd och kan rekommenderas till alla yrkesofficerare, ja
varför inte också till riksdagsmän och
andra politiker. Det är nyttigt med den
mentala omskakning, som åtminstone
jag kände, då jag läste boken.
Jag vill faktiskt sluta med förordet,
som är skrivet av Jan Guillou. Det uttrycker respekt och aktning för von
Hofsten , som ideologiskt och politiskt
stod så långt ifrån den etablerade journalisten och programledaren i TY, som
man kan tänka sig. På sitt sätt blir härigenom förordet det finaste i hela boken.
Man kan oreserverat instämma i slutmeningen: " Och för det är vi alla skyldiga
honom ett stort tack. "
Gth
l kamp mot överheten.
A v Hans von. Hofsten
Bokförlaget T. Fischer & Co, Stockholm
Pris ca 260 kr.

ALMANACCO NAV ALE 1993
upptar 144 nationers örlogsfartyg med
deras data. På 1112 sidor finns över 1000
foton och noggrana skisser över fartygen.
För Sverige är t ex 14 sidor med 58 foton
och skisser reserverade, för Ryssland 100
resp 288.
I förordet finns en omfattande översikt av det politiska läget i världen sett ur
marin synnunkt. Samtidigt som en reducering av sjöstridskrafterna pågår hos de
stora marinerna, kan man se en nybyggnadsverksamhet Där söker man få fram
inom de europeiska nationer mera enhetliga typer av fartyg för att lättare operera i internationella förband. För att
framhålla detta finns ett foto av en fregatteskader, som passerar Gibraltar sund

och som består av sex fregatter från sex
olika mariner.
Den moderna tekniken går framåt.
Särskilt anses t ex följande områden ha
framtiden framför sig, nämligen plastskrov, svävarfarkoster, dubbelskrovsfartyg, och gasturbiner.
USA, den enda kvarstående supermakten på haven, har reduce rat sin mäktiga styrka av 15 hangarfartyg till 12,
medan parlamentet kanske kommer att
skära ner till lO. Dock fortsätter USA att
ha två hangarfartyg under byggnad. Därtill kommer ytterligare två atomubåtar
av Ohio-klassen och några mindre. Tre
stora landstigningsfartyg skall också byggas, medan jagare och fregatter icke är
upptagna i nybyggnadsprogrammet, sedan de sista jagarna av Arleigh Burkeklass blir färdiga nästa år.
Beträffande Ryssland är ju förhållandena för närvarande kaotiska. När läget i
landet stabiliserats, kan man räkna med
fortsatt utbyggnad av atomubåtar av
Akula/Bars-klass liksom av jagare (Sovremennyj- och Udaloj-klasserna.) Ryska

flottorna disponerar över 62 telespaningsfartyg och 260 sjömätningsfartyg.
Här redovisas också över 1550 helikoptrar a v 26 olika typer.
Om Sverige är det inte mycket att
orda om. Ett foto visar bilden av ubåten
Näcken med miniattackbåt typ R 2 på
däcket för om tornet. Antalet helikoptrar uppges vara 51 av sex typer.
Genom överförande av 75 fartyg till
17 olika mariner under de senaste sex
åren har dessa mariner fått del av rysk
teknik, låt vara, att det gäller äldre fartyg. Motsvarande siffror för USA är 21
fartyg och 13 mariner. Tyskland har däremot levererat ubåtar av tre olika typer
till 16 andra mariner och fregatter av
MEKO 200-typ till Australien, Grekland,
Nya Zeeland, Nigeria, Portugal och Turkiet. De tyska fartygen är moderna.
De båda redaktörerna har all heder
över detta sitt senaste verk och därför
kommer den italienska marinkalendern
att få den nya titeln "ALMANACCO
NAVALE DI GlORGERINI E NANI"
Allan. Kull
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CelsiusTech - ett företag
i en av Europas största
försvarsindustrigrupper.

Celsius Industrier förv ärvade den l mars 1993 NobelTech,
som då bytte namn till CclsiusTech.
CclsiusTech är nu dotterbolag till Celsius, Sveriges största
och en av Europas tio ledande försvarsindustrigrupper.
CelsiusTechs operationella verksambet bedrivs i bolagen
CclsiusTech Systems och CclsiusTech Electronics, som
tillsammans har ca 2000 anställda och omsätter 2 miljarder
kronor.
CelsiusTech-företagenutvcckla r, tillverkar och marknadsför avancerad elektronik för militära och civila
applikationer.

CelsiusTech
175 88 Järfälla. Tel: 08-580 840 00. Fax: 08-580 322 44.

