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T HOGELIN Artillerisystem för lätta fartyg 

Arsberättelse i handvapen-, artilleri- och robotteknik 

1. Problemställning 

I den förvånansvärt lågmälda debatten kring vår flottas vidare

utveckling och ersättningsbyggnad tycks man allmänt ha accepterat, 
att nu -efter den långvariga, stabila pansarskepps- och den ambi
tiösa men korta kryssarepokens slut - tiden även är kommen att 
säga farväl till jagare och fregatter. Någon direkt ersättning av 
dessa fartygstyper in ryms för närvarand e icke i gällande planer. 

Jagare - stommen i dagens flotta - ingår icke ens i den marina 
doktrin, såsom den utformats i Marinplan 60. D e få stora fartygens 
slagkraft skall ersättas med nya och bättre vapensystem fördelade 
på ett flertal smärre men billigare(?) enheter. 

När man av denna anledning avför jagarna ur debatten, innebär 
detta visserligen icke att vi därmed är beredda att ideologiskt av·stå 
från ytattack- eller eskortfunktionen i vårt marina försvarssystem. 
Tekniken förväntas ge fullgo d ersättning genom nya vapen - fram
förallt robotar - som med förväntad effektivitet kan bäras av 
mindre enheter. Ej heller är det förlusten av vapenbäraren, det 
"stora" fartyget, som frågan gäller - även om i själva jagarbegrep
pet inryms en allsidighet i vad avser förmåga att lösa olika upp
gifter, som tidigare och principriktigt ansågs vara det autonoma 
stridsfartygets största tillgång. Nej, det är det medelsvåra sjöartille
riet i egenskap av sjömålsvapen som härigenom - mer eller mindre 
saklöst - utmönstras. 

Allmänt torde motivet härför i huvudsak anses vara tvåfal

digt: 

Det medelsvå ra sjöartilleriet är från effektivitetssynpunkt icke 
längre konkurrenskraftigt. 

Det medelsvåra sjöartilleriet, som visserligen i sig själv är ett 
billigt vapensystem, kräver på grund av framför allt pjäsernas 
stora vikt en stor och därmed dyrbar vapenbärare. 
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Fartyg av jagarklass - med möjlighet att bära medelsvårt artilleri 
- skulle vid nyanskaffning kosta mellan 150-250 mkr stycket, 
vilket knappast kan inrymmas i marinens snäva budget. 

Det kan därför vara av intresse att närmare analysera i vilken 
utsträckning dessa allmänna uppfattningar är sakligt grundade: 

Har det medelsvåra sjöartilleriet - i likhet med det svåra -
tekniskt/prestandamässigt spelat ut sin roll för vår flotta som 
ett sjöburet vapen inför 1980/90-talets marina hotbild? 

Ar det medelsvåra sjöartilleriets vikts- och kostnadskonsekven
ser av den omfattning, att det erfordrar vapenbärare av jagar
storlek? 

Begränsningar av problemställningen 

Amnet för denna redogörelse begränsas att i huvudsak endast 
belysa ·det medelsvåra sjöartilleriets roll i framtida marina vapen
system. Ingen torde i dag på allvar vilja ifrågasätta det lätta sjö
artilleriets plats eller uppgifter ombord i dagens eller morgondagens 
lätta ytattackfartyg. 

En av sjöartilleriets stora fördelar i jämförelse med andra vapen
system är dess förmåga att verka mot alla typer av marina mål på 
ytan, i luften och på land. 

Analysen av sjöartilleriets framtida marina roll kommer här även 
att begränsas till dess sjömålsuppgift! Detta därför att sjömålsupp
giften må·ste anses som den för artilleriets fortsatta existens dimen
sionerande faktorn- dess offensiva uppgift. 

Sjöartilleriets roll i luftförsvaret d v s vapenbärarens/fartygets 
självförsvar är visserligen även satt under debatt. Men utan att före
gripa en för närvarande pågående studie inom marinstaben och FOA 
om framtida luftförsvarssystem för ytattackfartyg, kan man dock 
med stor säkerhet påstå, att kanonluftvärnet kommer att utföra en 
väsentlig del av 70-talets och även 80-talets luftförsvar ombord. 
Förbättrad eldledningsteknik, avsevärt effektivare ammunition höer 

o ' b reaktionsförmåga och funktionssäkerhet i förening med stor eldkraft 
och elduthållighet garanterar sjöartilleriets andel i fartygets sjäh
försvar mot robotar och attackflygplan inom ett avståndsområde 
upp till 5-6000 m. Utanför denna zon har lv-roboten ett givet 
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arbetsområde - svårigheten att prediktera ett luftmåls bana utöver 
8-10 sekunders skjuttid ger här som logiskt krav ett vapensystem 
med målsökande egenskaper. . 

Avenledes förmågan att bekämpa landmål kan under ·speClella 
förhållanden (i vissa mariner) vara ett väsentligt _skäl att beh~lla 
medelsvårt sjöartilleri. Så t ex är det en ofta redov1sad uppfattmng 
inom t ex den brittiska flottan att kravet på understöd av landstig
ningsföretag motiverar medelsvårt sjöartilleri. ~etta_ måste doc~ ses 
mot bakerrund av denna marins särskilda uppg1fter 1nom samvaldet 
med kra~ på polisiära ingripanden över haven. Men härvidlag torde 
även frånvaron av ett direkt invasionshot över begränsade vatten
områden mot hemlandet vara av betydelse för uppfattning om ma
rinens uppgifter och därmed behov av härfö·r lämpade vapensystem. 

Definitioner 
Den klassiska indelningen av sjöarti lleriet efter kaliberstorlek 

synes numera inadekvat. Det svåra artilleriet samt de_ grövre kalib
rarna av det medelsvåra är tillsamm ans med de kraft1gt bepansrade 
slagfartygen på väg att helt försvinna. Någon nyanskaffning före
kommer vete rligen icke. Samtidigt är gränsen mellan å ·ena sidan de 
återstående medelsvåra pjästyperna med kalibrar 13.0, 12.7 (5 tum), 
12 resp 11,4 cm samt de lätta 10 cm pjäserna från praktiskt syn
punkt obefintlig. Moderna konstruktioner inom detta kaliberområde 
skiljer sig icke till uppgift, utformning eller i väsentlig grad till stor
lek och vikt. Utan att här vilja införa nya definitioner eller indel
ningsgrunder avses med i denna årsberättelse huvudsakligen sjö
artillerisystem i med kalibrar mellan 12,7 och l O cm. 

2. Återblick 
Redan då sjöartilleriet introducerades ombord som första och 

enda fjärrverkande vapen (över pilskottens räckvidd) framstod det 
klart att detta stridsmedel skulle komma att ställa stora krav på 
vapenbäraren/stridsfartygets lastkapacitet. Detta icke bara därför 
att kanonen i sig själv var en tung och ohanterlig pjäs - önskemålet 
att snabbast möj ligt nå effekt i motståndaren och detta helst på ett 
stridsavstånd överlägset denne - framtvingade raskt en utveckling 

257 



som innebar att antalet ppser ständigt ökades samtidigt som varj , 
enskild kanon gjordes större och tyngre. Motivet härför var uppen 
bart; relativt sett var träffsannolikheten låg och verkan av den en 
skilda träffen begränsad. Från praktisk synpunkt enda möjligheteJ 
att komma till rätta med detta var att öka eldvolymen och därme 
träfftätheten, vi lk et naturligast skedde genom att ta ombord ett all 
större antal kanoner. Härigenom kom sjöartilleriet icke bara att t8 
så gott som hela den disponibla vapenvikten ombord i anspråk, vap 
net krävde även huvuddelen av besättningen för sitt betjänande. 

Denna principiella lösning p å kravet om överlägsen eldkraft haJ 
karakteriserat sjöartilleriets utv eckling intill dessa dagar och synes 
alltjämt vara upphovet till dess problematik - för stort viktsbehov 
och relativt sett otillräcklig verkan. Icke ens de stora utvecklings
stegen i artilleriets historia, införandet a v bakladdningsmekanism eP 
och den sprängladdade granaten lyckades rubba den allmänna upp
fattningen, att detta vapensystem som regel måste verka batterivit 
med ett stort antal pjäser. 

Först efter andra världskrigets slut har en annan princip börjat 
göra sig gällande - delvis påtvingad. Nya vapen, torpeden ocl 
framförallt roboten, kräva en allt större andel av ytattackfartygen< 
lastkapacitet. 

Denna tendens kan klart belysas i nedanstående exempel: 

Disponibel Artilleriets 
Storlek lastkapacitet Artilleri Vapen-

Andel Andel Fartyg depla- (vapenvikt) antal vikt 
sjösatt år cement in kl. av av 

i ton i ton l i Ofo pjäser cldled. vapen- besätt-
av depl 

och am vikten n ingen 

Jagare typ 4-12 cm 
2-57 mm Halland 2600 400 15 Ofo 6-40mm 300 ton 75 °/o 40 Ofo 

1952 
(2 aupjä-
ser) 

Tb typ 
Spi ca 220 35 16 Ofo l-57 mm 15,5 ton 45 Ofo 25 Ofo 
1973 

Av exemplet framgår att artilleriet även på ett modernt yrattack 
fartyg av Spicatyp alltjämt tar en avsevärd del av den nyttiga las 
(vapenvikten) och besättning i anspråk. 
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3. Uppgift - hotbild 
Olika vapens lämplighet för bekämpning av sj?mål bcstäm1:1es 

y tterst av målets karaktär samt den hotbild inför vilken det manna 
för svarssystemet skall byggas upp. . . .. . .. 

Ett försvarssystem som i huvudsak dunenswner_as for att avvaqa 
kustinvasion måste inriktas på följande huvuduppgifter: 

1. Förmåga att överleva en bekämpning så att hotet mot ett inva
sionsföretag kan upprätthållas 

2. Förmåga att ta sig fram till transporttonnaget d v s slå ellerf:~t
manövrera ett överskeppningsföretags skyddsstyrkor (duell or-
m åga) 

3. Förmåga att hejda invasionstonnage 

Dessa uppgifter ställer krav på olika vapensystem eller kombi
nationer av vapen. 

Förmåo-a att överleva är främst en fråga om effektivt luftförsvar 
samt total seghet i det marina systemet. Sjöartilleriets defensiva möj-
ligheter är här av stor betydelse. .. . . . 

När det gäller duellförmågan samt verk~nsJ:1oJltgheter mot mva
sionstonnage delas uppgiften idag av art1llen, torped och robot-
va pensystem. . . . 

En granskning av aktuella måltyper ger sammanfattmngsv1s v1d 
handen: 

D agens och morgondagens örlogsfartyg är känsliga för alla 
typer av vapen - främst på grund av si t~ beroende av _den 
oskyddade och ömtåliga teletekniska utru~tnu:.?en . Due~~stn~er 
kan förutsättas få ett häftigt och kortvangt rorlopp, dar bada 
sidor eftersträvar att snarast skj uta motståndaren blind. Detta 
prefererar snabba vapen med långa räckvidder. 

Invasionstannao-et kommer sannolikt att ha varieran de mot
ståndsförmåga från mycket svaga mål såsom svävare oc_h l~nd
stigningsfarkoster, till hårda mål, spec~albyggda lands~~gn.:ngs
fartyg och vanligt handelstonnage. Maltyperna kan_ for:,antas 
uppträda i mycket stort antal. Insats mot överskeppnmgsforetag 
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kommer att kräva vapenkombinationer med förmåga att an
passa insatsen efter målens motståndskraft och antal. stridsut
hå lligheten är därvidlag en väsent lig faktor. 

I strid inom begränsade va ttenområden och i anslutning till skär
gårdsklädd kust kan extremt stora räckvidder icke alltid göra sig 
gällande, icke minst i samband med skydd av respektive anfall mot 
överskeppningsföretag. Detta torde ytterligare accentueras i teletek
niskt hård miljö. 

Mot denna allmänna bakgrund är frågeställningen huruvida den 
tekniska utvecklingen inom sjöartilleriet ger detta flottans ä ldsta 
vapen förmåga att h ä v da sin p lats i det marina förs varssystemet? 

4. Ammunitionsutvecklingen 

Utvecklingstendenser inom artilleriammunition har ingående ana
lyserats a v ledamoten Larsande r i vetenskapsgrenens årsberättelse fö r 
1966. I denna redogörelse påtalades särskilt den stora effektökning 
relativt dagens ammunition som forskning och förbättrad teknologi 
möj liggjort. 

Nu - 4 år senare - torde den av .Jedamoten Larsander före
·spådda utvecklingen helt kunna anses verifierad. Vår uppmärksam
het riktas måhända främst mot den avsevärda förbättring som er
hållits vid utveckling av nya ammunitionssys tem för bekämpning 
av luftmåL Men även då det gäller framtagning av effektivare sjö
målsammunition har tendensen varit likartad. 

Verkan mot sjömål 

Sedan starkt pansrade mål så gott som helt försvunnit har även 
behovet och nyttan av pansar- och halvpansargranaterna upphört. 
Problemet har var it att utveckla en ny granattyp - till sin funktion 
närmast påminnande om stålgranaten - som förmår att, även vid 
snäva anslagsvinklar, bita sig fast och hel tränga igenom fartygsplåt 
av upp till 8-12 mm tjocklek (alternativt 6-10 mm pansar) och 
därefter brisera inne i målet. Utvecklingen av dessa s k sjömålsgra
nater kan betecknas som framgångsrik. 

sjömålsgranater (bild l) framställs i specialstål med en ytterform 
som ger god håll fas thet och inträngningsförmåga. Granatens ut-
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formning och viktsfördelning möjliggör en sprängladdningsvikt on 
c:a }5 % .. ~:' g~anatens totalvikt, vilket är lika mycket som ticligan 
ansags moJhgt 1 rena spränggranater eller i det närmaste dubbelt så 
mycket som sprängladdningen i stålgranaterna . 

Föru:?m den relativ t s_ett a v sevärt utökade sprängladdningsvikten 
har sprangk:_aft~n ytterhgare kunnat förbättras genom att utnyttj8 

starkare sprangamnen - hexotol eller hexotonal i stället för re1, 

tro~yl. Aven rörtypen - elektriskt tändrör med fördröjd initierin o
opt_r_malt placerad inne ~ sprängladdningen, bidrar till ökningen °, 
sp rangverkan och funktwnssäkerhet. Med spräno-verkan avses hä 1 

i första hand sp litter och tryckverkan. 
0 

Aven om, som redan ledamoten Larsander påpekade, vår kunska 
om granaters verkan i olika måltyper ännu ej är helt tillfredsställan
~e och oft_~ måste bli föremål för subjektiva bedömningar, kan vissa 
o:~rslagsvarden anges för förväntad verkan av denna nya ammu
mtwnstyp. Ett modernt yrattackfartyg om c:a 250 ton torde m e 
stor sannolikhet sättas ur stridbart skick redan efter en enda träff 
av ~n 12 cm sjömålsgranat, medan ett fartyg i storleks
ordnmgen 600-700 ton slås ut av 2-3 träffar. Populärt sett 
kan verkan av sjömålsgranaten anses motsvara den dubbla verka1 

av motsvarande äldre granattyper av samma kaliber! 

ökad precision och räckvidd 

Det är icke enbart avseende förbättrad verkan av enskilt träff 
~?m den .. tekniska_ utvecklingen givit sjöartilleriet större möjligheter' 
Aven traffsannohkheten har kunnat ökas. Genom förbättrad bal
listik har vapenspridningen nedbringats. Inom detta område torde 
intresset emellertid främst knytas till konsekvenser av annan utveck-· 
lingslir:je, nämligen följdverkningar av åtgärder för förbättrac~ 
skottvrdd. Alltsedan sjöartilleriets tillkomst har ambitionen att 
utöka_ vapnets räckvidd varit förhärskande. Detta krav har givetvis 
ytt_erlrgare accentuerats sedan andra vapen möjliggjort allt större 
stndsavstånd. Utvecklingen av reatilen fortgår och en avsevär 
räckviddsökning hos konventionellt artilleri - upp emot 50-60 o;, 
är möjlig. En påtaglig nackdel med denna princip är emellertid at' 
~aketmoton~ "stj~l" en stor del av_ granatens vikt och volym, vilke· 
1 samma man mrnskar dess effektrva stridsdeL Reatilen erhåller si1 
skottviddsökning till priset av en avsevärd minskad verkan av träf . 
jämfört med originalgranatens. Samtidigt är problematiken att åstad -
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komma en jämn dragkraft och styrnmg vid raketmotorns förbrän
ning i samband med granatens höga rotationshastighet besvärande, 
vilket resulterat i stora spridningar. Den härigenom uppkomna 
bristen i precision kan på "normalt" stridsavstånd delvis kompense
ras av den jämförelsevis kortare skjuttiden, vilket bidrager till en 
totalt sett förbättrad systemspridning. Reatilen är ännu icke färdig 
för praktiskt bruk till sjöss. 

Base-bleed 

Samtidigt har en ny teknik för skottviddsökning grvrt mycket 
lovande resultat . Cirka 40 °/o av luftmotståndet i projektilbanan 
härrör från det vak uum och den turbulens som bildar ett sug bakom 
projektilen. Detta undertryck kan avlägsnas genom den s k "base
bleed-" -effekten, vi lket innebär att projektilens bakplan förses med 
en särskild bleed-laddning. Vid avfyrning antändes denna laddning 
på samma sätt som ett spårljus - och utvecklar under sin brinntid 
ett gastryck omedelbart akter om projektilen, som härigenom erhål
ler en artificiell aerodynamisk strömlinjeform. Utan att base-bleeden 
ger projektilen något extra farttillskott innebär det minskade bas
motståndet att retardationen i projektilbanan kraftigt nedgår -
projektilen bibehåller sin fart i väsentligt högre grad än förr. 

Base-bleed-tillsatsen inkräktar i motsats till reatilmotorn icke på 
granatens ordinarie sprängladdning och påverkar därför icke spräng
laddningens effekt. Granaten erhåller ett bättre formvärde och en 
något ökad projektilvikt vilket ger följande ballistiska fördelar: 

Räckvidden kan totalt ökas upp till ca 25 OJo 

skjuttiden till motsvarande avstånd minskas (i jämförelse med 
konventionell amm unition), vilket medför en minskad total 
systemspridning eller en ökning av träffsannolikheten 

Nedslagningsvinkeln på motsvarande stridsavstånd minskas 
likaledes, vi lket ger en "förstoring" av målets träffyta. Detta 
medför i sin tur ett ytterligare bidrag till ökad träffsannolikhet. 

Den nu gripbara ammunitionsutvecklingen ger alltså sjöartilleriet 
möjligbet till bättre sjömålsgranater, med avsevärd ökad verkan av 
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enskild träff och förbättrad träffsannolikhet. Denna totala effekt 
höjning hos sjöartilleriets ammunition möts dessutom av en motsatt 
trend i vad avser skyddet eller motståndsförmågan hos flertalet a\ 
de sjömål som kan anses va ra representativa i 1980-talets marin a 
hotbild. Dessa måltypers känslighet för bekämpning med sjömåls
granater kan förväntas kvarstå. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den tekniska utvecldinger 
inom artilleriammunitionens område ger möjligheter att 

effektivt bekämpa de flesta aktuella sjömålen med, tack var 
bättre verkan och träffsannolikhet, begränsad ammunitions
insats, 

denna bekämpning kan sättas in på ett väsentligt utökat strids
avs tånd. 

Dessa förhållanden på verkar direkt ammunitionsutredningens 
storlek och behovet av antalet pjäser ombord vilket indirekt möjlig
gör en mindre och billigare vapenbärare! 

5. Eldledningstekniken 

I 1965 års berättelse av ledamoten S B Nilsson belystes den revo
lutionerande utvecklingen som skett inom eldledningstekniken i och 
med utnyttjandet av elektronisk databehandling. 

Avsikten är icke att nu ytterligare komm entera denna del av sjö
artillerisystemet utan endast påvisa, vad dessa eldledningssystem ger 
för möjligheter att även på de minsta typern a av yrattackfartyg in
rymma kvalificerad eldledningsteknik. 

Dagens och morgondagens elektroniska eldledningsmateriel kom
mer att vara alltmer integrerad med fartygens spanings- och strids
ledningsutrustningar. Eldledningarna blir av standardiserad typ fö r 
olika vapen med förmåga att samtidigt kunna beräkna flera skjut
fall. Sikten och målföljar-, samt hela målidentifierings- och målan
givningsfunktionen, blir gemensam för de flesta vapensystemen. För
bättrad stabiliseringsteknik och snabba kalkylatorer för skjutele
mentberäkning ger en ökad precision och driftsäkerhet. Beroende av 
fun_gera~1de och ~törresistent teleteknik kommer att framtvinga alter
nativa mformanons- och inmätningsutrustningar. Som ett exempel 
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på denna utveckling kan en jämför~lse mellan vår första helt op~r~
tiva allmåleldledning för landskapsjagare (a rte m/53) och den dJgt
tala eldledningsutrustningen för tb typ Spica m fl (arte m/62) vara 
belysande: 

l Total v ikt l 
arre/53 15 ton 

ane/62 2,5 ton 

Personal 
behov 

12 man 

3 man 

An m 

Kan ant ingen beräkna ett lv eller ett 
fb-skjutfall och ge skj utelement för 
1-2 ballistiker 

l Kan samtidigt beräkna ett lv - och 
· ett fb-skjutfall och ge skjutelement 
\för 2-3 balli st iker 

A v ovanstående tablå framgår att vikts- och personalbehov för 
eldledningsdelen av ett sjöartillerisystem avsevärt minskat. . 

Modern radar och eldledningsteknik ger normalt ökad räckv1dd 
och precision. En hård teleteknisk miljö kan göra det problematiskt 
att utnyttja stora stridsavstånd. 

Teleteknisk krigföring kan förväntas avsevärt försvåra måliden
tifiering, målangivning och målföljning/ inmätning vilket i sin tur 
medför svårigheter att rätt utnyttja vapen med extremt stora strids
avstånd. Detta kommer principiellt att konstituera krav på vapen
system som vid sidan av god störresistens, har mycket snabb reak
tionsförmåga, korta skjuttider och momentant hög eldkraft. 

Modern eldledningsteknik medger sekundsnabb avstämning och 
därmed förmåga att omedelbart utveckla sjöartilleriets eldkraft. 

Låg vikt samt små krav på personal och utrymme gör det möjligt 
att utnyttja denna teknik även på de minsta typer av lätta ytattack-
fartyg. 

6. Pjäsutvecklingen 
Kravet på ökad eldkraft har tidigare i första hand tillgodosetts 

genom att öka antalet pjäser. Aven lätta fartyg av jagare och fre
gattyp ansågs minst behöva 3 pjäser i sitt huvudartill~ri. Under __ ?ch 
efter VK 2 stannade utvecklingen för dessa fartyg v1d 4-6 ppser 
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med kaliber mellan 13 och 10 cm, uppställda i dubbeltorn. Eldkraf 
ten ökades ytterligare genom att laddningsarbetet mer eller mindn 
fullständigt automatiserades. Denna automation i förening me 
önskemålet om största möjliga kaliber (längre räckvidd, bättre ver
kan) bidrog i hög grad att öka pjäsvikten. Med det alltmer begrän
sade viktutrymmet för sjöartilleri ombord uppstod en tenden s att 
kompensera antalet p jäser genom ytterligare ökning a v enheternas 
individuella eldkraft. Den automation som i vår marin inleddes mec 
kryssarnas 15,2 cm artilleri i vad avser rikt-, laddnings- och lang
ningsarbetet torde varit banbrytande inom intemationell artilleri
teknik. 

För att tillgodose kravet på hög salvtakt måste ammunitionen i 
snabb takt kunna tran sporteras från durkens lavar, upp genom tor
net via hissar och överföras till kanonens laddningsinrättning. Och 
detta måste ske oberoende av pjäsens rörelser såväl i sida som höjd. 
Problematiken komplicerades ytte rligare genom kravet att snabb t 
kunna byta ammunitionsslag i denna transportkedja. 

På Bofors 12 cm torndblapjäs m/50- Hallandspjäserna (bild 2) 
- löstes automatfunktionen principiellt så att önskat ammunitions
slag inlastades manuellt från durkens lavar till särskilda magasin 
2 för varje eldrör, ingående i tornets sidriktande system. Från in
kopplade magasin tran sporterades ammunitionen av likaledes i det 
sidriktande sys temet ingående hissar upp till en, kring kananem 
tappcentrum, rörlig laddpendel. Denna pendel överförde patronen 
från det sidriktande till det eleverande systemet oberoende av kano
nens höjdriktrörelse. När pendeln med patron befann sig i kananem 
kärnlinje utlöstes en ansättaranordning varigenom kanonen laddades 
Med denna teknik möjliggjordes en sal v takt om 40 skott/min och 
eldrör, v ilket i sig innebar en höjning av pjästypens eldkraft til 
c:a 4 ggr vad som normalt gällt för 12 cm sjöartilleri. Konstruktio
nen var emellertid alltjämt personalkrävande, inlastningsarbetet ocl 
övervakning av automatfunktionen kr~ivde relativt sett alltjäm t 
mycket personal - en tornbetjäning består av 15 man. Men fram
för allt blev konstruktionen tung - tornpjäsen väger mellan 65-7C 
ton! 

En vidareutveckling av samma firma till en enkelpjäs med skepps
fast hiss i tornets sidriktcentrum och all ammunition förvarad i tv< 
stora revolvermagasin - om vardera 150 skott - samt dubb], 
pendlar har möjliggjort en ökning av salvrakten till 70 skott/mil 
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Bild 2 
Modell av 12 cm torndubbel apjäs m/50 

samt en kraftig nedskärning av personalbehovet. Aven denna i och 
för sig mycket eleganta konstruktion är tung- c:a 50 ton . 

Redan med dessa två pjästyper torde Bofors toppa den interna
tionella utvecklingen i vad gäller extremt höga salvrakter för me-
delsv årt sjöartilleri. Viktproblematiken kv~rstod. 

1 
.. • • .• • 

Kven om en hög salvtakt ger en avsevard effe.uhOJ11111g forellg
ger det som regel icke något praktiskt behov att u~nyttja ~enna eld
kraft genom kontinuerlig skjutning under lång ud. Eldmsats mot 
luftmål karaktäriseras av relativt kortvariga eldskurar av 5-10 
sekunders varaktighet med elduppehåll för mål ombyte. K ven vid 
insats mot sjömål avges elden av eldledningstekniska skäl i skurar 
om 20-30 sek varaktighet med ungefär lika långa eldpauser där-
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Bild 3 
12 cm tornpjäs m /50 

emellan. Vid Bofors utvecklades en ny princip för marin enkelauto
matpjäs - från ett lvpjäsprojekt - där man tog fasta på det för
hå llandet, att den magasi nerad e eldkraften kunde göras praktiskt 
tillräcklig. Eldrö rets bakstycke byggdes ut till två stora magasin som 
alltså direkt deltar i pjäsens rörelser . Via en amättningsinrättning 
förses kanonen med ammun ition med en hastighet av över 80 skott/ 
min! Magasinen inn ehåller sammanlagt 52 skott, vil ket som regel 
torde vara tillräckligt för ett y tstrids- eller upp till 4 luftstridsm o
ment utan påfyllnad. Pjäsen ä r i övrigt utformad som en däckspjäs 
med intag för höjdriktrörelsen genom sidriktcentrum. Härigenom 
har riktmotorer med växlar och servosystem kunnat anbringas 
skeppsfast under pjäsen, vilket väsentligt förenklar utförandet ti ll 
förmån för driftsäkerheten. För att återfylla magasinen måste pjä
sen läggas i ett visst Jaddl äge, va refter en enkel hissano rdnin g från 
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durken transporterar ny ammu111t10n upp till ppsen. Detta utföres 

som ett manuellt arbete av hela pjäsbetjäningen - 6 man - och 

tar c:a 2 min i anspråk. Genom dessa förenklingar har en synnerli 

gen funkt ionssäker och snabb pjäs tagits fram, vars eldkraft i för 

hållande till kalibern veterlig .~n är överlägsen alla nu existerande 

eller projekterade pjäskonstruktioner med mycket god margina l. 

Men det väsentliga är att denna pjäs, 12 cm apjäs L/46- exkl am 

munition - endast väger 28,5 ton! 

Artiller isystemets eldkraft (sa lvtakt) ä r en av de parametrar som 

väsentligen styr uppfattningen om systemers effekt. System ets v ik t 

och personalbehov är representativt för dess kostnadskonsekvenser. 

Diagram l är en jämförelse av dessa värden i stapeldiagramform . 

Här jämförs hela det medelsvå ra artillerisystem et på en Östergöt

landsjagare om 4 eldrör med halva arti lleriet p å en Hallandsjagare 

d v s 2 eldrör sam t den nya enkelautomatpjäsen 12 L/46. Samtliga 

alternativ har sam ma kaliber 12 cm och därmed förutsättningar fö r 

samma verkan av enskilt träff. Eld volymen bli r vid 8 sek eldgiv

ning - representativt för ett lu ftvärnsmomen t 8, 12 resp 11 skott . 

Vid l minuts beskjutning av ett sjömål kan 40, 52 resp 56 skott 

angivas . Dessa eldvolymer är såtillvida av teoretiskt intresse efter

som en eldinsats av c:a 50 skott med 12 cm sjömålsgranater mot ett 

. 250 ton s y rattackfartyg ger - p å c:a 150 hm stridsavstå nd - en 

utslagningssannolikhet av målet på över 50 °/o! 

Sammanfattningsvis kan konstateras: 

att effekten hos en enda modern a utomatpjäs momentant är 

lika stor/större än hela det medelsvå ra a rtilleriet på en jagare av 
typ Östergötland! 

att vapenvikten för ett modernt medelsvårt sjöartillerisystem 

knappt är en tredjedel av dagens konventionell a effektmässigt 
jämförbara jagara rtill eri! 

Den här redov isade utvecklingen av sjöartilleriet bygger på tek

nik inom vår egen vapenindustri. Den är för den sk ull inte ensam

stående. I så go tt som samtliga stora ma rin a nationer kan en mot
svarande utvecklin g iakttas. 

En ny generation av medelsvårt sjöartilleri med förbättrade egen 

skaper är tmder framtagning. Samtliga dessa pjässys tem p åminn er 
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om den av Bofors utvecklade enkelautomatpjäsen och å terfinns inom 

kalibrarna 12,7 till 10 cm. . 

D essa pjäskons truktioner har fra 1~1för allt genom utnyttJ.ande av 

lättmetall lyckats min ska v ikten nll samma s.tor~~ksordm!1 g son~ 

12 cm apjäs L/46 men ingen av dem kom mer tdlnarmels~vls. upp 1 

denna pjäs prestanda i vad gäller eldkraft. En sammanstallmng av 

väsentliga egenskaper framgår a v tablå nedan. 

K;/fber l Ko~s~~i~ktör l Eldhast l s~~~~ ~ l~itst- l Anmärkning 

12,7 cm a pjäs l USA 120 sk/min 16 man. 122,6 t. on l P. ende! 
MK 45 FMC Corp. Obemannat torn 

Mi(4i l = ,; = ''' ' 14Ö ;kj~j~ ' r ? 16ö ~ö~ ~~~~T~~rn1a~~:in 

12,7 cm apjäsl Italien 145 sk/min l ? 132,5 ton l Pen del 
OTO Melara Obemannat torn 

11,4 cm apjäsf Storbritannien 120-30 sk/minl4 manl30 ton l Revolvermagasin 

MK 8 t. Vickers Obemannat torn 

11 0 cm apjäs l Frankrike l 60 sk/m~n 14 man 124,5 ton l Solfjäder 

12 cm ap jäs l Sverige 180 sk/mm 16 man 128,5 ton l Magasm 
L/46 Bofors 
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En blick i aktuella marinkalendrar visar att dessa nya pjässystem 
återfinns på huvuddelen av de lätta yrattackfartyg - jagare, fre
gatter/korvetter och kanonbåtar - som är under byggnad. Inom 
tonnagegränser från de 30 nya amerikanska 6800 tons jagarna ned 
till de finska kanonbåtarna på 650 ton ingår medelsvå n sjöartilleri 
som en väsentlig del av vapensystemet. 

7. Sammanfattning 

Den vapentekniska utvecklingen har skapat en ny generation 
artillerisystem med väsentligt förbättrade prestanda. 

Medelsvårt sjöartilleri kommer framgent att huvudsakligen inne
fatta en enkelautomatpjäs med mycket stor momentan eldkraft. Rela
tivt eldkraften minskar vapenvikten avsevärt. Detta möjliggör att 
redan yrattackfartyg i storleksordningen 600 ton kan bära ett slag
kraftigt medelsvårt sjöartillerisystem. 

Verkan av enskilt träff har ökat, medelsvåra sjömålsgranater ut
gör ett allvarligt hot mot de flesta typer av sjökrigets mål. 

Träffsannolikheten har förbättra ts och en erforderlig träfftäthet 
kan erhållas inom mycket korta stridsmoment tack vara extremt hög 
·salvtakt. 

Sjöartilleriets räckviddsområde har utökats. 
Sjöartilleriets karaktär av flexibelt vapen med förmåga till strids

uthållighet och anpassning av insatsen till målets art och antal bibe
hålles. Detta är en väsentlig faktor såväl vid invasions- som neutra
litetsförsvar. 

Sjöartilleriets karaktär av allmålsvapen kvarstår. 
Sjöartilleriet är ett relativt billigt vapensystem vars teknik vi väl 

behärskar. 
Ett modernt medelsvårt sjöartilleri - omfattande ammunition, 

enkelautomatpjäs och eldledning - betingar i dagsläget ett pris på 
c:a 7 mkr. Ställs kravet på taktisk/operativ rörlighet på en vapen
bärare med ett sådant system inom fartområdet 30 till 35 knop, 
skulle ett y rattackfartyg/korvett (med erforderlig teleteknisk utrust
ning och kompletterande vapensystem m h t uppgiften) kosta mellan 
60 och 80 mkr. 

Internationellt återkommer medelsvårt sjöartilleri i lätta farty 
som en väsentlig del i framtida vapenkombinationer. 
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Bild 5 
Finska kanonb&tenly tattackfartyget Turunmaa m ed bl. a. ett medelsv&rt artilleri

sys tem (12 cm apjäs L/46). Depl. omkring 600 ton, fart c:a 33 knop. 

Har vi - med hänsyn till arti lleriet; alltjämt ;11y~ket goda .an
vändbarhet i marina försvarssystem - rad att avsta fran ett taktiskt 
rörligt medelsvårt s j öartill er i? 
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s YDELL Pingvin- ett sjörobotsystem 

Inledning 

r ~ntresset för sjörobotar har under GO-talet tilltagit,l 
t synnerhet efter Etlath-affären hösten 1967. 
Civilingenjör SVEN YDELL, avdelningsdirektör vid 
robotavdelningen, F MV, presenterar här det norska 
sjörobotsystemet Pingvin. 
~---------------------------------J 

I slutet av 50- och början av 60-talet övervägde norska marine1 
en övergång till lätta, snabba fartygsenheter. En trend under heh-
50-talet hade varit en snabb kostnadsökning på varor och speciell , 
på flygplan och fartyg. Denna kostnadsökning beräknades besta. 
under 60- och 70-talet. Vid denna tidpunkt hade transistor- och 

· datatekniken kommit så långt att radaranläggningar och digitab 
datorer kunde framställas med relativt liten volym. En snabb ut
veckling av dessa teknikområden kunde förutses. Huvudfrågan blev 
framtagning av ett kompletterande vapen till torpeder och kanoner . 
Norska marinstaben ställde därför upp målsättningen att ett lätt 
sjörobotsystem skulle vara operativt 1970. För uppfyllelse av denna 
målsättningen inleddes ett nära samarbete mellan norska marinen 
FFI, Försvarets Forsknings Institutt, och till verkaren A/S Kongs
berg Våpenfabrikk. Alla dessa intressenter inkopplades redan vio 
starten från det att robotsystemet var ett rent forskningsprojekt til 
produktionen. Utvecklingen startade 1960 och 1970 är roboten 
serieproduktion. 

Sjörobotsystemet har haft olika arbetsnamn men går nu allmän 
under beteckningen PENGDIN (PINGVIN). 

Motortorpedbåtar av SN0GG-klass kommer att förses med •, 
Pingvinrobotar samt erforderlig systemutru stning och kanonbåta 
av STORM-klass från Pingvin systemet med 6 robotar förutom si 
nuvarande beväpning. 
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System målsättning 

Roboträckvidd lika med spaningsradarns. 
Stridsdel tillräckli g att allvarligt förstöra en pgare med en 
träff. 
Passiv robo t. 
Roboten skall efter avsk jutning vara oberoende av utskj utnings-
platsen. 
Systemets volym och kostnader i acceptabel relation till vapen-
bäraren. 

Systembeskrivning 
Robotsystemet PINGVIN består av fartygsutru stning och robotar. 
När ett mål har upptäckts med fartygets spaningsradar visas _detta 

på en radarskärm för taktisk bedömning. Om beslut om robormsats 
fattats beräknar en datamaskin med hjälp av fartygets kurs och 
hastighet samt målets bäring, beräknad träffpunkt. Dessa d~ta in~ 
matas till robotens tröo-hetsnavigeringssystem. Roboten utskjutes t 
riktning mot målet och o följer en förprogrammerad bana i riktning 
mot den beräknade träffpunkten. Träff skall ske i fartygets va tten-
linje. 

Robotsys temet betjänas och robotarna avskj utes från en operatörs-
panel. Robotarna testas före avskj utnin g från operatörspan elen. Ing
en annan service eller repara tioner av roboten utföres ombord. 

Skulle fartygets spaningsradar vara ur funk tion kan robot avskju
tas med manuellt införda måldata. 

Roboten 
Roboten kan uppdelas i målsöka r- och styrsektor, stridsdelssektor, 

motorsektor och vingar. 
Roboten utskjutes från lavett under konstant elevation, stiger till 

en bestämd höjd av storleksordningen 50-100 rheter kontrollerad 
av laserhöjdhållare och anflyger. Efter flygsträcka, beroende på av
ståndet till må let, öppnar målsökaren och avkänner en sektor fram
fö r roboten. Vid målupptäckt låses på målet och målinformation 
utnyttjas för att styra roboten samtidigt som den dyker fram till 
träff. Stridsdelen är troligen samma som i Martin ASM-N-7a Bull
pup eller möjligen en utveckling av denna. 
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startfas Anflygningstas Söktas 

/ >< -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-..... ~E:· ... -· 
' 

Typisk PINGVIN flygbana 

Fig 1 

Styrd 
sluttas 

Roboten är efter utskjutning helt oberoende av fartyget, tröghets
navigerad och försedd med passiv IR-målsökare. Före utskjutning är 
roboten placerad på en enkel lavett som är inbyggd i en behållare 
som skyddar mot regn och kyla samt även utgör emballage vid 
transport till och från fartyget. Denna behållare levereras till far
tyget från förråd som en komplett färdigtestad enhet och placeras 
på plintar på fartygsdäcket varefter endast kablar behöver anslutas. 
Behållare med robot väger ungefär 550 kg. Före utskj utning öppnas 
behållaren och robo ten ligger frilagd på sin la vett. 

Allmänna sys tem och robotdata 

Målsökarprincip 
Styrning 
Räckvidd max 

mln 
Vikt robot & behållare 
Robot vikt 

276 

pass1v IR 
tröghetsnavigering 

20 km 
2 km 

550 kg 
337 kg 

• 

Stridsdel 

Motor 

Fart 
Böjdhållare 

längd 
diameter 
vingspann 

utlösning 

startsteg 
gångsteg 

Fig 2 
Pingvin-robot 

3m 
0,28 m 
1,4 m 
120 kg 

anslag 

krutraket dragkraft 4000 kp 
krutraket dragkraft ung 100 kp 
< M l 
laser 
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Fig 3 

Kustrobot 

PINGVIN kan även utn yttj as som kustrobot, ::tntmgen som fas t 
in stallerad eller mobil. Fig 3. 

Vid fast installation kan lavettaget göras m ycket enkelt. Behålla
re är onödig. Optisk eller radarinmätning samt en da tamaskin, kraf1 
och avskju tningspanel är vad som erfordras. 

I mobilt utförande placeras utrustningen på ett t ransportfordon 
Systemet är mycket lämpligt för helikoptertransport. Mycket kort 

reaktionstid kan i detta fall erhå llas i synnerh et om utskjutnings 
platsen är känd och någo t förbered d. 

V a penbärare 

Norska marinen har i dag 20 torpedbåtar av TJELD-ldass ocl 
20 kanonbåtar av STORM-klass, samt ett antal torpedbåtar a ' 
RAPP-klass, som skall utbytas mot 6 fartyg av SN0GG-klass . Va 
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Fig 4 
Kanonbåt av "Storm "-1~/assen r11rustad med 6 st Pingvin-robo tar. 

och en a v dessa nya fartyg beväpnas med 4 trådstyrda torpeder 
och 4 PINGVIN-robotar. Vidare kommer samtliga av de 20 far
tygen i STORM-klassen at t få 6 PINGVIN-robotar. I en fra mtid 
komm er även fregatter av OSLO-klass att förses med PINGVIN. 

Samtidigt med utvecklingen av ett robotvapen har arbet~ ned
laars på ett bättre torpedvapen . Svagheten med de konventwnella 
rakerående torpederna är att målet kan manövrera undan torped
sal:an, och att torpedbåten därför måste in på relativt kort av
stånd. Vid användning av trådstyrning är det möj ligt att förbättra 
dessa förhå llanden. 

Torpedbåtar av SN0GG-klassen får 4 PINGVIN-robotar samt 
4 trådstyrda robotar och en 40 mm Bofors LV-kanon. Deplacemen
tet är 125 ton och farten över 30 knop. Fartyget är utrustat med 
eldl edningssystemet TORI fr ån Svenska Philips. 

Kanonbåtar av STORM-klassen får 6 PINGVIN-robotar samt 
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en 75 mm kanon och en 40 mm Bofors Lv-kanon. D eplacementet a. 
125 ton och farten över 30 knop. Fartyget ä r utrustat med eldled 

nings~y~tem ~-26, fr ån NV Holland se Signaalapparaten, som hyg 
ges pa ltcens l Norge. 

Avslutning 

Robotsystemet är nu fullt utveck lat. Intresset för sjörobotar ha . 

under 60-talet tilltagit i synnerhet efter Eilath-afficiren hösten 1967 

USA, Storbritannien och Västtyskland har visat int resse i PINGVIJ\ 

och lär i viss ~1_1 ån ha deltagit i utvecklin gen dels med kunskap del 

med. pengar. Ar PINGVIN kanske även ett alternativ i svensk, 
mannen? 
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F ör 30 år sedan: 
p O EKMAN 

Operation Nordanvind 

' l sommar är det 30 år sedan T yskland conföll Sovjet-

unionen i en serie operationer under täcknamnet "Bar

barossa". l dessa ingick också erövrandet av de bal

tiska öarna . l samband härmed utfördes marina sken

företag bl a av den finska f lottan iscensatta operation 

"Nordanvind" med deltagande av pansarskeppen !Lma

rinen och Väinämöinen . I /marinen sänktes i samband 

härmed. 

Den kände finländske , marine skriftställaren PER

OLOF EKMAN, skildrar här operation "Nordanvind". 

Han presenterar därv id en hypotes om an lednin gen 

till l l marinens undergång, v ilken för något år sedan 

publicerades av kommendör K ijanen i en artikel i 

dagspressen ( H elsingin Sanomat ). 

Redan i slutet av juli 1940 hade Hitler fattat sitt beslut att an

falla Sovjetunionen och den 18 dec. teckn ade han under Direktiv 

No. 21 , som behandlade krigståget i österled under täcknamnet 

"Barbarossa". I början av februari 1941 bestämdes operationens be

gynnelsedatum till den 16 maj. Men den på våren utbrutna Balkan

krisen tvingade diktatorn uppskjuta ve rksrällandet av "Barbarossa"

planen med 4-6 veckor. Den 30 april fastställdes D-dagen slutligen 

till den 22 juni. I anvisningen av den 31 jan. 1941 för fälttåget heter 

det bl. a.: 
"Armegrupp Nord tillkommer uppdraget att förinta de i Balti

kum kämpande fienliga styrkorna samt att genom besättandet av de 

baltiska hamnarna och i anslutning härtill Leningrad och Kronstadt 

beröva den ryska flottan dess stödjepunkter" ... Den till arme

gruppen hörande 18. Armen på vänstra flygeln beordrades bl. a. 

"genom rask framryckning emot linjen Ostrov-Pskov .förhindra 

ryska trupper undkomma söder om Pejpus-sjön och i samverkan 

med snabba avdelningar norr om insjön rensa Estland från fien der. 
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För erövrandet av de baltiska öarna Osel, Dagö och Moon ska l 

förberedelser vidtagas, på det ett överraskande genomförande a 

uppgiften vore möjligt, så snart läget det medgiver." Och vidar 

"På marinens lott faller, under bibehållandet av tyngdpunkten mo 

England, och säkrandet av den egna kusten, att förhindra fientli g. 

sjöstridskrafter bryta sig ut genom Ostersjön. Intill berövandet a 

den ryska Ostersjöflottan dess sista stödjepunkt Leningrad bör störr · 

sjöoperationer undvikas. Efter eliminerandet av den ryska flott a 1 

ska ll marinen säkerställa sjöfanen i Ostersjön och underhållet a 
den nordliga armeflygcln." 

Inom staben för Armegrupp Nord begynte man redan tidigt dryf 

ta erövrandet av de baltiska öarna. Något samarbete med flott aJ 

- såsom med kejserliga marinen i oktober 1917 - fick man till e1 

början ej till stånd . Kriegsmarine påstod sig ha uppdrag mer än not 

på annat håll. Staben måste sålunda planera invasion landvägc1 
med armeförband allena. 

Två alternativ fanns att välja på. Bägge hade närmast karaktäreJ 

av en "utvidgad flodövergång" med pionjärutrustning. Enligt pla1 

"Bcowu lf I" skulle ett infanteriregemente från norra Kurland land 

sättas i närheten av Arensburg (Kuressaare), huvudstaden på O sc 

(Saaremaa). Förutsättningen härför, ett totalt militärt och moralisk 

sammanbrott inom motståndarens led, saknades dock och var knap 

past att vänta inom nära framtid. Det andra alternativet "Beowul 

II" avsåg öve rförandet av en hel division österifrån från fastl and e· 

till Moon (Muhu) och därifrå n vidare till Osel och Dagö (Hiiumaa) 

Så snart Estl ands västkust var fast i tysk hand, var planen genom 
fö rbar. 

Sedan ryssarna den 28 augusti utrymt Reva] (Tallinn) SJOVageJ 

och dragi t praktiskt taget hela sin Baltiska flotta tillbaka till Kron 

stadtbukten, återstod av deras stödområden i väs ter blott de hal 

ri ska öarna och arrendeområdet Hangöudd på finländskt terri t 

rium . D essa båda enklaver ägde ansenliga garnisoner och var väl 

utrustad e med a!Jehanda vapen och förråd. På Osel, Dagö och Moo 

befann sig 23.700 man und er gen. löj tn . J elisejev, sexton batterie 

med ett 50-tal pjäser (180, 152, 130, 100 mm), flyg och motorrot 

pedbåtar. I Hangö 25.300 man under gen.löjtn. Kabanov, kustarti

leri upptill 305 mm, flyg och patrullbåtar. Ehuru ·dessa bakom fr01 -
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Skiss över Operation "Beowulf Il". skenmanövern "Nordw ind" har placerats fel. 

Den faller utan/ör kartan i dess nordvästra hörn. (Ur W alther Melzer: Kamp/ 

um die Baltischen Inse/n. Kurt Vowinckel Verlag. Neckargemiind 1960). 

ten kvarblivna, isolerade basområden icke var avgörande för krig

föringen, var de dock irritation~moment ?ch rätt o?ek:.äma ~ör 
motståndaren. Hangöudd med sma banener och mmsparrar m

skränkte i hög grad den finländska flottans rörelsefrihet utmed lat~

dets sydkust. De baltiska öarna åter hind rade tyskarna sjövägen vta 
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Finska viken falla det ryska försvaret i flanken. Likaså nyttjand e, 
av den viktiga hamnen Revals fulla kapacitet. Utgående från Ose! 
hade ryska bombplan den 8 aug. och ett par gånger till anfalli t 
Berlin och orter i Osttysklam-1. Detta hot mot rikshuvudstaden måste 
elimineras, hade Hitler bestämt. I början av september blev inta
gandet av de baltiska öarna brännande aktuellt. Fastän offensiven 
mot Leningrad var i full gång, ansåg sig Armegruppen kunna lös
göra en division för uppgiften. 

För operation "Beowulf II" stod den förstärkta 61. I. D. (I. R 
151, I. R. 162, I. R. 176, A. A . 161 m. fl. enheter) till förfogand e 
Divisionen hade till den 13 sept. i stort sett sammandragits till kust
området mittemot Moon, som var dess första anfallsmål. För de 
amfibiska delen av företaget stod ett ansenligt antal storrnbåtar, en 
del färjor, motorbåtar, pråmar o. dyl. till disposition. F lygvapnet 
bidrog med attackplan, luftvärnsbatterier och glidflygplan (Grupp 
Benesch). Flottan stä llde kanonbåtar, färjpråmar, minröjare m. m . 
i utsikt för beskjutning, transporter och säkring. På dess lott föll 
dock huvudsakligen ett antal skenopera tioner i avsikt att förbryll a 
och splittra försvaret i land. Dessa .demonstrationer var tre till an· 
talet: l. " Westwind", utförd av 2. Torpedbåtsflottiljen, 2. och 3 
Mtb-Flottiljen, transportångare och trålare från Libau (Liepaja) oc 

. Windau (Ventspils). 2. "Si.idwind", fördelad på tre grupper: "Lell" 
och "Stimming", bägge från Riga, omfattande minsvepare, kanon
båtar och bogsersläp, samt "Nau" från Pernau (Pärnu) med min
söka re och motorbå tar. 3. "Nordwind", genomförd av finländska 
pansarskepp, och ångare samt tyska minfartyg, trålare och bogsera
re, från skärgården vid (finska) Utö mot Dagö och retur samma 
kväll. 

I gryningen D-dagen den 14 sept. satte de första stöttruppern <l 
ur I. R. 151 med stormbåtar över Moon-Stmdet. Spaningsavdelning
en 161 skeppades över till ön med färjpråmar, bogserare och fiske
båtar, däribland 23 fin ländska motorbåtar. De hade utrustats · 
augusti i Helsingfors för strandhugg på den estniska kusten. Sedal' 
Moon tagits, fortsatte infanteriet framryckningen över Osel såson' 
planerat var. Striderna p åg ick till den 5 oktober, då de sista 4.00( 
försvararna stupade eller gav sig tillfå nga på sydspetsen av Sworbe
halvön. 

En vecka senare satte tyskarna över till Dagö, som den 21 oktobe,· 
slutgiltigt erövrades av dem. Det till nordspetsen tillbakaträngd: 

284 

försvaret nedgjordes eller kapitulerade. Endast spillror lyckades med 
småbåtar fly till Odensholm och Hangö. Därvid navigerade motor
torpedbåten TKA -52 fe l, hamnade för långt västerut och körde på 
grund v id Borstö. Den iståndsattes senare och införlivades 1942 
med Finlands flotta under namn av Vasarna. 

De av flottan utförda skenmanövrerna "Westwind" och "Sud
wind" förlöpte planenligt. Blott minsveparen M 1701 samt några 
storm- och fiskebåtar gick förlorade. De fyllde väl sitt ändamål, 
ty fartygen upptäcktes och togs under eld av strandförsvaret, som 
trodde sig ha tillbakavisat allvarligt menade landsättningar mot 
Osels västra och södra kuster. De föranledde även vissa truppför
flyttningar. Den av Fin lands flotta iscensatta operation "Nordwind" 
förlöpte däremot mindre lyckligt och avsikten med densamma upp
nåddes icke alls. 

Vid krigsutbrottet midsommaren 1941 var huvuddelen av Fin
lands brokigt sammansatta örlogsflotta den s. k. Kustflottan för
lagd till den sydvästra skärgården. Den bestod av pansarfartygen 
I/marinen och V äinämöinen, fyra kanonbåtar, sex patrullbåtar och 
tolv minsvepare av olika typ. Resten låg på andra sidan Hangöudd 
vid sydkusten i Finska viken och kallades A v delta Flottavdelningen: 
två minfartyg, tio minröjare, sex mtb, åtta patrullbåtar m. fl. små
fartyg . De fem ubåtarna befann sig även här. 

Befälsförhå llandena inom den del av den finländska försvarsmak
ten, som gick under namnet Sjöstridskrafterna, var något komplice
rade och föga ändamålsen liga. Inom deras ram föll både flotta och 
kustartilleri. Befälhavare va r en KA-officer, generallöjtnant Valve. 
Sjöstridskrafternas rätt omfångsrika stab i Helsingfors ledde bådas 
verksamhet. Där sågs både marinblå och fältgrå uniformer om var
andra. General Valve hade som stabschef och rådgivare vid hand
läggandet av flottans operativa frågor kommendör Sundman. Flot
tans stab (bildad 1940) i sin tur sorterade under Sjöstridskrafternas 
och var förlagd till Åbo. Den var rent operativ och skötte de av 
flottchefen , kommendör Rahola, beordrade uppdragen. Till dessa 
hörde till en början blott Kustflottan och vissa eskortfartygs opera
tioner. Vid krigsutbrottet underställd e general Valve de i Finska 
viken befintliga flottav delningarna sitt direkta befäl. D et fasta för
svaret Kustartilleriet, omfattade sju brigader, med batterier, infan-
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t~ri och småbåtar, var även direkt underställt honom. Denna indel
nmg var rätt. tungro~d och ledde ofta till dröjsmål. Den höll flot
tans. sakkunmga le.dm-~1~ al ltför ! ~ ngt borta från den högsta krigs
l e~nmgen. Redan 1 boqan av knget uppstod en ovan lig situation . 
Nar tyngdpunkten under höstens lopp försköts österut till Finska 
v1kens bortersta del, stannade flottchefen med stab i Åbo utanför 
d ~t hela som åskådare, medan en general ledde sjökriaet. Först under 
vmtern skedde en än dring härvidlag. o 
. Sedan de båda pansarskeppen fullgjort sitt första uppdrag opera

non "K.appsegling", skyddandet av trupptransporterna från fast
lan~.et tl!l det neutraliserade Åland, blev frågan om deras framtid a 
anvandnmg ak tuell. Först avsåg flottchefen Rahola deras insättande 
mo~ q~ssarnas sjöförbindelser till och från Hanaö aenom kortare 
a rtdienframstötar ut till havs. Men Kustflottans 

0

che
0

f kommendör 
H~~ola, a ns.~g ·dylika företag alltf~r riskabla och op~onerade sig. 
rs:~th~t beskot pansarfartygen med sitt huvudarti lleri (254 mm) från 
s~argarden ~W Hangöudd två gånger (den 4 och 12 juli) basom
radet med mmgranater och den 2 sept. med specialtillverkade halv
pansarg:anate:,. va:vid ett a~m unitionsuppl ag träff z.des. Till fö ljd 
av m.~mngssblpknghetern a mom flottan s lednin g tillträdde kom
mendarkapten 1 gr Göran sson den 6 juli posten som Kustflottans 
.chef efter Hakola. 

. Vi~'. :amma ~~d pu.n~t förbe redde Sjöstridskrafternas stab opera
t~on . Artso~pa , ~mgerandet av pansarskeppen runt Hanaöudd 
t~~[ F~nska v1ke1~ , d1t sjökrigets brännpunkter oavlåtligt höll ; å att 
forskJutas. Memngen var att ett ansenligt uppbåd finländska och 
tyska fartyg ~1atten 4/5 juli skull e ledsaga fartygen genom en för
modad lucka 1 den r~ska .minbarriären mellan Hangöudd och Odens
holm C<?sm L~ssaar) v1d F msk a vi~en s mynning. Företaget var inga
l~nda o n skfntt. Rutten passerade mo m räckhåll för det ryska hatte
net pa Odensholm . I Reva] befann sig fortfarande ansenliaa strids
krafter. me~ kryssa re~ Kirov och några moderna jagare f spetsen. 
Och nunsparren ute nll havs höll tätare än man då v isste. Men man 
var beredd våga försöket i alla fall. 

Företagets utförande förhindrades dock på höasta ort. General 
~a lves f~rslag ~?rkastades av H ögkvarteret, där 1~an hyste allvar
!lg~ farha?or for en rysk utbrytning västerut, sedan flottbaserna 
~ Fm.~ka v~ken gått förlorade. Från Åland höll trupper redan på att 
aterforas nll fastlandet. Marskalk Mannerheim önskade därför håll a 
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kvar pansarskeppen som rörlig artillerireserv i den syd västra skär
gården. Farhågorna förefaller ogrundade. På Åland fanns redan 
artilleri och en rysk ockupation utan fortsatt underhåll var knap
past tänkbar. Ett andra isolerat Hangö var ryssarna nog icke be
redda att upprätta. Ifall Högkvarterets mening å andra sidan var att 
förhindra ryska örlogsmän uppsöka hamnar i Sverige för internering 
där, skulle de långsamm a pansarskeppen ute till havs icke fått nå-
gonting till stånd. 

En annan orsak till Mannerheims bes lu t kan ha varit den, att han 
icke i onödan önskade en påtrycknin g åt det politiskt ömtåliga 
Lenin grad-hållet, v ilket pansarfartygens färd i österled troligtvis 
uppfattats vara på den motsatta sidan. Armens målsättning var ju 
en annan . F ramryckningen över Karelska näset avstannade redan 
i september, sedan finnarna nått den gamla gränslinjen dä r. Sjö
stridskrafterna tillhöriga trupper avancerade visserligen län gs kusten, 
men på grund av otillräckligt artilleriunderstöd från sjösidan stan
nade bl. a. de viktiga Björköarna tillsvidare i rysk hand. 

Pansarskeppen hade av allt att döm a behövts i Finska viken redan 
i ett tidigt skede. Vid den stora utrymningen av Reva! hade de t ro
ligen erbjudits ypperliga mål i de av 150 fartyg bildade väldiga 
ko lonnerna, objekt som de norm alt saknade. Men marinens synpunk
ter vann ej gehör på högsta ort och så stannade !!marinen och 
V äinämöinen sysslolösa i skärgårdens hägn som ett slags "fleet in 
being". Ute till havs hade de icke visat sig en end a gång sedan 
krigsutbrottet. 

Nämnas må, att en ombasering av Kustflottan österut dock delvis 
genomfördes. Den 24 aug. godkände Högkvarteret sändandet av de 
fyra kanonbåtarna Uusimaa, Hämeenmaa, Karja/a och Turunmaa 
till Finska viken. Denna operation "Bröllopsresa" genomfördes med 
djä rvhet och en god portion tur genom minfälten den 28 - samma 
natt den ryska evakueringsflottan från Reval led ansenliga förluster 
i Juminda-spärren. Men låt oss återgå till den tyska " Beowulf II"
pl anen. 

Som av det föregående framgått erfordrades för skenoperationen 
"Nordwind" finländsk medverkan. I början av september vände sig 
tyskarna i denna angelägenhet till Sjöstridskrafternas stab i Helsing
fo rs. Den 7 sept. kl. 13.13 sände staben följ ande telex-direktiv till 
flottchefen i Åbo: 
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- "Tyskarna verkställer den 11.9 erövrandet av Osel och Dagö, 

vilken operation bär namnet "Beowulf". I samband med detta före

tag bör Ni, i syfte att vilseleda fienden, förbereda Er att samla till

gängliga fartyg i riktningen Utö och att sä tta in pansarfartygen i 

riktningen Bengtskär för att skingra till Hangö eventuellt strävan

de fientliga stridskrafter och att förhindra dessa tillträdet dit. Planen 

bör företes S jästridskrafternas stab." 

Samma dag utarbetade flottstaben följ ande förslag: 

+ Kustflottan förflyttar sig till Högsåra med uppdraget att an

falla till Hangö möjligtvis strävande fientliga st ridskrafter. + Pau

sarfartygen utför, eskorterade av patrullbåtar, en framstöt från vatt

nen Orö-Bengtskär till området söder om linjen Morgonland-Russarö 

med uppgift att taga fiendestyrkor, som söker sig till Hangö, under 

eld. + Kustflottan anordnar minsvepning i området i samförstånd 

med chefen för Hitis' kustartilleri-sektion. 

Som synes var Flottans stab i främsta rummet intresserad av 

Kustflottans insats utanför Hangö för att förinta fientliga transpor

ter på väg dit. Kommendör Rahola förutspådde, att motståndaren 

åtminstone delvis komme att söka rädda sig från Dagö över till 

Hangö, vilket skulle omintetgöras med pansarskeppens eld. Vid 

gång utanför den yttre skärgården skulle den genom fientliga mine

.ringar begränsade rörelsefriheten nogsamt beaktas. Under framstö

ten borde snabba minsvepare trygga framförandet av de dyrbara 
fartygen. 

General Valve godkände emellertid icke projektet, emedan det

samma ej överensstämde med tyskarnas önskemål. Från tysk sid a 

hade framkastats förslaget, att expeditionen skulle starta från Utö, 

längre västerifrån och utsträckas ända till närheten av Dagö. D en 

8 sept. koncentrerade tyskarna sina för "Nordwind" avsedda fartyg 

under befäl av kommendörkapten 2 gr Tobias till Utö-vattnen. Da

gen därpå kom Kustflottans kärna - pansarskeppen - till ort och 

ställe. D ärutöver infann sig tre isbrytare, två eskortfartyg, bogse

rare med p råmar m. m. Efter överläggning beslöts, att framstöten 

skulle ske endast c. 30 distansminuter ut på Ostersjön och inte ända 

till Dagö. Kustartilleriets minröjare beordrades utföra kontinuerlig 

kontrollsvepning av farleden 15 ' ut till havs från startplatsen. Den

na anhopning fartys vid Utö skulle redan den föranleda omgruppe

ringar inom försvaret på de baltiska öarna, hoppades man. Fram

stöten annullerades emellertid redan samma kväll. Kustflottan åter-
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vände då till Högsåra, medan tyskarna låg kvar vid Utö. Några or 1 
om de av ryssarna utförda mineringarna utanför Hangöudd kan n 1 
vara på sin plats. 

::-

Förutom den redan under den första krigsveckan i Finska viken; 
mynning utlagda femfaldiga, 3.000 minor och svephinder omfattan . 
de barriären, mellan den tyska "Apolda"- och de finska "Kipinola' 
och "Kuolemajärvi"-spärrarna, infekterade ryssarna Hangö-Ut"' 
vattne~: med smärre minlinjer utplanterade av småfartyg och flyg 
Den storsta av dessa 18A utlades den 11 juli c. sex distansminute 
S<? Be~1gtskär. Samma månad fällde flygplan fem olika gruppe 
mmor 1 samma vatten. Nästa minframstötar gjordes av kapten Pole
gajevs patrullbåtar från Hangö den 3 aug. till vattnen syd Drc 
(25A), den 5 aug. c. tio distansminuter SW Utö (26A) och den 1.: 
aug. syd Morgonland (27 A). De upptäcktes efterhand, 18A reda1 
dagen därpå, 25A och 27 A i början av september och oskadliggjor· 
des - förutom 26A. Denna minlinje var fem distansminuter lån1 
?ch_ bestod av 60 dödsbringande klot, ställda in på 2,5 meters dju1 
l mmdre grupper. Dessa minor blev aldrig lokaliserade av finnarna 

Den 13 sept. l~g Kustflottan till ankars vid ön Attu i den inre 
skä rg_~rden söder om Åbo, när order om uppbrott ånyo kom. Farty
g~~1 !_attade .. ankar kl. 10.15 och färdades via Högsåra längs farleden 
Vano-Borsto-Jurmo västerut till samlingspla;tsen innanför Utö som 
anlöptes på eftermiddagen. Hit anlände efterhand de för demo~stra
tionen avdelade enheterna. Men de var färre till antalet än för fyn: 
dagar sedan. Den 12 hade Sjöstridskrafternas stabschef meddelat att 
tyskarna sannolikt sk u Ile utföra "Beowulf" den 14 sept. Starten' för 
"Nordwind" borde ske kvällen före D -dagen, närmare bestämt kl. 
18. Komm~~dör Rahola åtföljd av stabsofficerare gick ombord på 
P~nsarflotul;ens flaggskepp Ilmarinen för att personligen leda fram
storen. 

Före avfärden höll staben en konferens med fartygscheferna ocl 
kommendörkapten Tobias. Emedan fyra vid 17-tiden återvändande 
m~_nsvepare ur ~~startille~iet c. _20 ~istansminuter söder om Utö p å . 
traffat ett odefmwrbart hmder ;ust 1 den för framstöten valda kurs 
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Fig 3 
En av de sista bilderna som togs av llmarinen. 

riktningen, beslöt man justera densamma en ~:1ing . På ~rund a v det 
obekanta föremålet, möjligen ett vrak, beslor man ga fram bara 
17,5 d.min. i den ursprungliga riktningen 189\ dä:efrer vä)a s~yr
bord till kursen 232° samt tillryo-galägga 7,5 d.mm. 1 denna nktnmg. 
skenoperationen reducerades på bdetta sätt till k~app~ 25 d.min. sw 
Utö men då det vid tid punkten för helomvandmn gen kl. 20.30 
pral~tiskt taget var helmörk t, ansågs sträck~n tillfyllest. Solen .. gick 
ned vid 19-tiden, månsken rådde ej och h1mlen var molnbetackt. 
Beslutet att avvika från en tidigare avsedd, svept och kontrollerad 
farled om också blott 43° , visade sig ödesdigert. 

P å 'den nya, obekanta kursen borde fö-rbandet ovillkorligen ha 
färdats bakom eskorterande minsökare. Men högsjösvepare goda för 
10-12 knops fart framför kolonnen fann s inte inon~ räckl:åll. De 
härför lämpliga, nya systerfartygen R~itahti och Ruotsmsalmz_ b,:f~_nn 
sig i Finska viken och de tyska M-hatarna var engagerade 1 Sud
wind" eller på annat håll. Till spärrbrytare utrustade ångare ägde 
Flottan överhuvud inte. Att inga dylika enheter avdelats för pan-

291 



Fig 4 

En patruLlbåt av V MV -typ eskorterar Il marinen i skärgården kort före operation 
"Nordanvind". 

s~rskeppens första krigstida uppt rädande ute på öppna have t, tyder 
pa, att hela pottdemons:.rationen slutligen ansågs vara rätt ofarlig. 
. ~ommendorkapten Goran sson, chef för Kustflottan och sam

tidigt för Pansarflottiljen och på Ilmarinen - en av officersbristen 
orsakad någo t komplicerad post - delade tillbudsstående fartyg i tre 
grupper : 

l. Ilmarinen och Väinämöinen, med patrullbåtarna VMV 1, 
VMV 14, VMV 15 och VMV 16 som närskydd. 2. Tyska minfar
tyget Brummer. (ex norska Olav Tryggvason), högsjöbogserarna 
Monsun och Tatfun samt fem förpostbåtar, d. v. s. bes tyckade trå
~;re. B,:ummer v:r f. ö. det enda som. å terstod a v Minläggargrupp 
~ord , se~an bade H ansestadt Danztg och Tannenberg den 9 juli 

ga tt under 1 et t svenskt minfält vid Oland. 3. Isbrytarna jääkarhu 
och T armo s:mt passagerarångaren A randa . D en brokiga skaran om
fattade alltsa 17 fartyg, varav 8 var tyska. En av delnina stor noa
att väcka uppmärksamhet, ifall den upptäcktes. o o 
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Kl. 17.50 lättade ![marinen ank ar och satte sig i rörelse. Tio minu
ter senare passerade fl aggskeppet Knivskär strax norr om Utö. Man 
var något försenad och farten bestämdes till 11 knop. På 800 m 
avstånd fö ljde V äinämöinen sitt systerfartyg. Babordssäkringen 
övertogs av V MV 1 och V MV 16, styrbordssektorn av V MV 14 och 
V MV 15. Sedan fö ljde tyskarna och sist i den fem distansminuter 
utdragna enkla kolonnen marscherade isbrytarna under stark rök
utveckling. Deras svarta rökfanor syntes vida omkring i det eljest 
mestadels dieseldrivna sällskapet. Radiotystnad iakttogs icke och 
meningslösa gnisttelegram växlad es med Åbo. Meningen var ju att 
väcka uppseende med denna starkt skyddade "konvoj med trupper" 

för Dagö. 
Fyrplatsen Utö passerades kl. 18.15 och då några minsvepare ej 

var med på färden , sa tte pansa rfartygen ut pa ravanerna för alla 
eventualiteter och stridsstationer intogs. Ett dylikt skydd mot minor 
var bättre än ingenting, trots att tidigare fredstida erfarenheter av 
detta slags svepattiralj inte var enbart positiva. På Ilmarinen funge
rade styrbords paravan inte klanderfritt, ty flottören intog ej rätt 
läge. Den lyftes och prövades på nytt, varefter flottören fullt till
fredsställande följde med på 30 m avs tånd från fartyget . Babords 
paravan var i perfekt skick. Vädret var vackert, måttlig sjögång 
med gammal dyning rådde, himlen var betäckt av moln, men sikten 
rätt god. Vid 19-tiden begynte mörkret fa lla på. Några främmande 
fartyg eller flygplan uppenbarade sig icke. Närapå två timmar utan 
anfall. Hade motståndaren inte observerat armadan? 

Kl. 19.51 lade Ilmarinen kursen något styrbord till 232° . Kort 
därefter konstaterades styrbords paravan åter ha fått något fel. 
Artilleriofficeren kapten Huhta och hans assistenter såg från sin 
upphöjda plats uppe i stridsmärsen 32 m ovan vattnet , att de av 
paravanens lyftvajer orsakade vattenvirvlarna försvunnit, medan 
desamma på babordssidan var fullt förnimbara. Från kom mando
bryggan och däck såg man också, att vajern, som borde ha visat 
rätt ut från sidan, följde densamma akterut för att slutligen för
svinna ner i djupet. Tidpunkten för helomvändningen kl. 20.30 och 
platsen 59° 27'N-21 °05'E närmade sig. Chefen beslöt utföra kurs
ändringen styrbord på det samma sidas paravan skulle lösgöra sig 
för att sedan lyftas ombord för kontroll. Från Ilmarinen gavs signal 
om samtidig gir till kontrakurs. 

Med sakta fart vände flaggskeppet styrbord, först med 15 ° sedan 
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Fig 5 
Pansarskeppet Ilmarinen . 4.000 ton. 4-25 4 cm 8-10 5 4 4 F . , , , cm, - cm. a t 

15 knop. Det av mmex;;/osionema orsakade h/ilet ha>" utmärkts p/i skisse . 

med 20° ro~er_vink~ l. Det hade hunnit gira c. 40° , då skrovet ska 
kades av tva tatt pa varandra fö ljande, ska rpa explosioner och el -
pelare slog upp babord akterut. Bägge tycktes kom ma underifrå 1 

b_ottnen. Skrove:. höj de sig något ur va ttn et, men sjönk omedelbar. 
tillbaka och erholl babords slagsi da 25 °-30° S d ··k d k .. . . . e an o a e rang-
nmgarna och var mom loppet av 40-60 sekunder 90° N a·· - .. b · · d · · · r marsen 

e.ror e vattenytan , upphörde krängningsrörelsen för ett kort ögon . 
bl1c~. Sedan ru_llade fartyget runt och blev liggande rätt upp oc11 

J~ed l ~ - fyra r~muters tid. I bottnen babord ak ter gap ade ett ofant
ligt hal, ur vilket .:va rt rök vä llde upp. Därefter gick Ilmarine 1 

u_~1~er med akter.1?. forst k l. 20.38, sju minuter efter explosionen. D är-
foruman hade loJtnant Peltonen med VMV 1 k f - . . utan att tve a styJ r 

ram trll det SJ Lmkande skeppets förs täv och från ko"le ·"dd 5 D .. · n Ja at 
man. e ovnga VMV-båtarna bärgade 75 ur vattnet runtom. Vi 
katastrofen omkom 271 man medan således 132 ·"dd d Bl d k .. ' ra a es. an. 

em _ommendor Rahola, fa rtygschefen Göransson och försteoffice 
ren Vrllman. Av de 27 officerarna ljöt 13 döden, däribland Kust 
flottan~. st~bschef, kommendörkapten 2 gr. Kärkkäinen. 

Det ovnga förbandet girade till kon trakurs enligt order och åtel. 
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vände samma väg det kommit, strikt fö ljande operationsplanen. Led
ningen övergick till V äinämöinens chef kommendörkapten 1 gr 
l(oivisto, som informerade de övriga enheterna om, att man hamnat 
i ett minfält, men att beordrad kurs sk ulle hållas. Säkringsflottiljens 
chef kap ten Peuranheimo anmodades omedelbart igångsätta rädd
ningsaktioner med VMV-båtarna. V MV l hade då redan självmant 
bärgat över levande från Ilmarinens kantrade skrov. D e övriga tre 
stannade över en timme på pl atsen. Strax söder om Utö upphanns 
Väinämöinen av V MV l och de första överlevande togs ombord. 
:KL 23.15 ankrade hela förbandet i skydd av holm arna. Vid midnatt 
inträffade resten av patrullbåta rna med skeppsbrutna . De försågs 
med kl ädesplagg och tran sporterades med bogserbåten NO . 761 till 
Åbo örlogsstat ion på morgon en. I gryningen gick VMV-båtarna å ter 
ut till olyckspla tsen för att leta efte r överlevande i dagsljus. Ett 
vidsträckt oljeskikt låg över området, där v rakgods flöt omkri ng. 
Blott en död bärgades av VMV 14. Resten hade havet tagit. Opera
tion "Nordwi nd" hade slutat med en svår förlust för Finlands an
språkslösa flotta. 

Vad hade då förorsakat Ilmarinens undergång? Efter katastrofen 
fram ställdes olika hypoteser om torpedering genom någon rysk ubåt 
eller i misstag av en tysk sådan, en exploderande, drivande mina, 
inre explosion av de välfyllda ammunitionsdurkarna, sabotage där 
o. s. v . En minexplosion eller ren ta v två, hölls emellertid för det 
trol igaste alternativet. Sanningen närm ast torde väl föl jande försök 
till rekonstruktion av händelseförloppet komma: 

Sedan Ilmarinen kl. 19.51 lagt kursen 232° , körde fartyget strax 
före kl. 20 igenom den yttersta, östra ändan av den ryska minlinjen 
26A, placerad 9-10 distansminuter syd Utö. (Bibehåll en kurs 189° 
hade troligen fört förbi minspärren ifåga, strax öster om d ensam
ma). Härvid ryckte styrbords paravan med sig två minor, vilkas 
ankartåg - eller kanske här det stycke tio meter kätting, som rys
sarna plägade använda - para vanens sax av någon orsak ej för
mådde kapa. Minorna släpade fö ljaktligen med paravanen under 
vattnet, utan att stöta mot varandra. Skrovets massa på 4.000 ton 
hade ingen som helst kännin g av dem. Men flottören förlorade där
emot jämvikten och begynte närma sig fartygssidan . Den hade kun
nat stöta till densamm a genast, men i stället dök den ned jämte 
minorn a 1.mder akterskeppet och hölls av vajrarna och farten på 
c. fem meters djup, på tillräckligt avstån d från kölen. Vid styr-
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bordsgiren kl. 20.30 och fartminskningen sögs minorna av vatte1 -
virvlarna över till kölens babordssida och samtidigt upp mot bot1-
nen, nedanför pansa rgördeln . E n minut senare detonerade den enz, 
tätt följd av den andra på ett sårban stä lle: skottet mellan babor ; 
bakre dieselgeneratorrum och dito propellermotorrum (maskineriet 
va r diesel-elektriskt). Undervattensexplosionens kraft trasade sönde · 
den svaga dubbelbottnen och troligen sex intill varandra belägn 1 

avdelningar och fy lld e dem sna bbt med vatten , så a t t slagsida upp 
stod. Krängningen, redan påbörjad av giren till c. 8° babord, had, 
förstås kunnat motverkas genom omedelbart fyllande av motsvaran · 
de styrbordscell er, men ord er härom hann inte el ler kunde ej ge~, 
då elström men och därm ed förbindelserna inombords avdelningarn.t 
emellan brutits. Stabiliteten påverkades ogynnsamt av de med sand 
fyllda lådor, som uppställts kring luftvärnspjäserna såsom spli tter 
skydd. Följden var snabb kantring och undergång. En minträff un 
der förstäven hade knappast sänkt fartyget. 

Undergångsstä ll et f inkammades senare i november av minsökar , 
inom ett område 3 X 3 distansminuter, men några minor påträffad , 
inte. Ej heller det innan framstöten påträffade främmande objektet 
som föranlett kursändringen. Rutinsvepningar utanför området ut 
fördes även, men ingenting fastna de i svepen. Dylika arbeten verk 
ställd es emellertid icke inom det område olyckan tog sin början 
varför den ryska spärren 26A ald rig lokaliserades. Enligt tillgäng 
liga uppgifter hade patrullbå ta r den 5 aug. lagt ut minorna, meJ 
c. 7 distansminuter läng re söde rut än avset t var. En exakt positions 
bestämning med deras navigationsmedel var icke möj lig, vilket ä 
f ull t förståe ligt. Den stränga vin tern l 941-4 2 och de vårliga isar 
nas rörelser för störde slutligen minorna och alla spår. Tur i otureJ 
kan man dock säga deltagarna i operation "Nordanvind" haft, t . 
hela kolonnen passerade minlinjen, men blott tätfartyget Ilmarino 
erhöll dödsstöten. 

Tro ts hemlighållandet och sträng censur spred sig ryktet on 
Ilmarinens undergång som en löpeld över hela landet och utöver des 
gränser. Bland över hundra öve rlevande, deras anhöriga och bekan 
ta, är möjligheterna för spridandet av en dylik chockerande nyhe 
många. Redan dagen d~irpå ståtade tidningarna i Stockholm me< 
feta rubriker om dramat i norra Ostersjön. Natten 21 /22 sep t. me 
delade Moskvaradion: "- Det finländska kustförsvarsfartyaet Il mer 
rinen hade gått på en mina och sjunkit p å Finska viken underanfa l 
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av våra flottenh eter". Den brittiska sändaren i Coventry och_ den 
schweiziska Radio Bern v isste berätta exakt samm_a s~k. U ppg1f~en 
härstammade tydligen fr ån svensk källa. En teckmng 1 en rysk tid -
krift visade h ur u pansarskeppet stöter på en mina, som exploderar 

~ förstäven. Några ryska fartyg fanns ej inom synhåll den 13 sept. 
~m hela operation "Nordwi nd" hade man på ryskt håll då ej den 
blekaste aning. 

Lördagen den 13 september 1941_ var en verk!~~ o~ycksdag för 
Finlands flotta. Den kostade 13 off1cerare hvet. SJOStndskrafternas 
första telex den 7. om operationen bar efter klockslaget numret 1313. 
Undra på att sjöfolk är skrockfulla . (Samma dag tra sad ~s tre tyska 
minsvepare R 60, R 61 och R 62 i småbitar av en c:xploswn ombord 
vid H elsingfors' örlogsstation. Det ta lades om sabotage). 

Under sitt tioåriga liv tyck tes Ilma rinen, född på årsdagen av 
segern vid Svensksund 1790, för övrigt förföljas av otur. V1~ Kust
flottans övningar i Bottniska viken sommaren ~ 93 4 kolhder~de 
skeppet den 5 juli med ubåten Iku-Turso, som v1d os~ab~dykmr:g 
hamnade under detsamma. Bägge erhöll plåtskador. Pa mgaende nll 
Vasa den 21 juli rände llmarinen på grund i s~ärgården och rev 
upp bottnen. Andra smärre fredstida missöden Jmns att annotera. 
Under kriaet led fartyget skador och personalforluster under flyg
anfall rikt~de mot pansarskeppen, medan följeslagare!: Väin~mö~nen 
kom lindrigt undan. Den 1 dec. 1939 skadades Ilm~rmen ~a Sk1ftet 
av bombsplitter. Historien upprepade sig den 26 . J Uh 1941 1 f~~va.tt
nen vid Orö. Och sju veckor senare dräptes Vämämömens stand1ge 
partner av minor på ett höstligt hav. 

D en vilseledan de avs ikten med "Nordanvinden" nåddes inte. 
Framstöten var för kort och den observerades inte alls av ryssarna 
på Dagö eller i Hangö. Några å tgärder inom _de b_~ltiska öa~nas för
svar föran ledde den icke. Den var ett memngslost hugg 1 tmm:1a 
intet och slutade med en onödig förlust för Finland . Det för kng
föringen i norra Osters j ön och Finsk~ vi~~e:1 1941-44 särskilt ut
märkande minkriget hade blott hunmt boqa och redan under det 
första året fick landets flotta betala ett högt pris härför. Förlusten 
av Jlmarinen hade vittgående följ der. Systerfartyget V äinämöin~n 
insattes hädanefter försiktigt i skärgårdens hägn och löpte aldng 
mera ut på öpp et vatten. Kustflottan, som för~orat sitt flagg~~(epp, 
och flera stabsmed lemmar, upplöstes under vmterns lopp for att 
aldrig mera uppstå. 
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Varför verkställdes operation "Nordwind" icke på det sätt Flot 
rans stab föreslagit? Från vattnen väster om H~ngöudd, varifrå1 
vägen var kortare, min svepningen effektivare organiserad och d 
ryska spärrarnas läge känt? Varför från der längre i väster belägn; 
Utö, där va ttnen var osäkra och hyggliga minsvepare saknades? Ocl 
varför insattes de dyrbaraste fartygen, utan att alla tänkbara åt 
gärder för säkrandet av dessa vidtagits? Någon sjöstrid med en 
närmelsevis jämbördiga örlogsmän från den andra sidan så här lång 
i väs ter, när alla större sådana hade trängts tillbaka till Kronstad t 
bukten, var föga trolig. Några rökspyende bi lligare plåtburkar hadt 
vä l räckt till. 

Tanken att Sjöstridskrafternas högsta ledning i Helsingfors avsikt
ligt velat påtruga tyskarna de sysslolösa pansarfa rtygen, till ·en pl at~ 
som passade dem bäst, för att göra vapenbrodern till vi ljes unde1 
det "korta jubelkriget" som maren 1941 ligger snubblande nära. Här 
ska ll dock icke frammanas några syndabockar, ty förutsättningarm 
för ett genomförande av operation "Nordwind" utan förluster vaJ 
förhanden. Krigshistorien företer ett otal exempel på stora förluste. 
i samband med jämförelsevis ofarliga företag. Operation "Nordan
vind" är ett sådant. 
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S RAHMBERG Ubåtsbygge för 50 år sedan 

Den 16 februari 1910 meddelade Kockums Mekaniska 

Verkstads AB ddvarande K ung l M arinförvaltningen, 

att bolaget förskaffat sig rätten att ensamt inom lan

det tillverka ubdtar av Fiat-Laurentis patenterade 

konstruktion . 
Ambetsverket hade goda erfarenheter av ovannämnda 

ubdtskonstruktion. Året innan hade den vid Fiat-San 

Giorgio byggda ubt1 ten "H valen" levererats efter en 
förflyttning för egen maskin och utan följefartyg frdn 

Spezia till Stockholm, vilket var en bedrift bdde av 

ubdtstillverkaren och den svenska besättningen. 

Kungl Marinförvaltningen beställde den 18 juni 1912 

tvd ubdtar, vilka levererades i november och december 

1914, d v s efter en byggnadstid av JO respektive 31 

mdnader. Det var ubdtarna "Svärdfisken" och "Tum

laren" pd 252 tons deplacement. 
Dessa bägge ubt1tar var i mdnga avseenden överlägsna 

"Hvalen" och Kungl Marinförvaltningen fick den 22 
januari 1915 Kungl Maj :ts bemy ndigande att beställa 

tre ubdtar, vars byggande behandlas i denna artikel. 

Ingenjör J A Sjös t r ö m, den ddvarande chefen för 

ubdtsritkontoret vid K ockurns, har i sin liggare infört 

de noteringar, som ligger till grund för denna redogö

relse av hans mwarande efterföljare, överingenjör 

SVEN RAHMBERG. 

~-------------------------------------/ 

Liggaren är en styvpärmad, brun bok, ca 35 cm hög och 17 cm 
bred. Den har köpts i Dahlstrands pappershandel i Malmö. En 
blyertsnotering på pärmens insida, "80", anger tydligen, att boken 
kostat 80 öre. 

20 

På en etikett på pärmens framsida står att läsa: 

"Hajen, Sälen & Valrossen" 
Undervattensbåtar för K. Svenska Flottan. 
Fartyg No 124 - 125- 126. Best. No 90015 • 
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Bild 1 
Faksimil ur lng. Sjöst>·öms anteckningsbok. 
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Den första anteckningen i boken (omedelbart efter försättsbladet) 
lyder: 

U. V. B. "HAJEN, SALEN, VALROSSEN" 
Leveranstider: 
H ajen .... .. ..... ..... . 
Sälen ......... ... . . .. . 
Valrossen .. . ... . ...... . 

1917 Senast 29 J u ni 
, 30 Augusti 

30 Oktober " 
" " 

De följande 34 sidorna i boken har utnyttjats som 17 uppslag, 
vilka försetts med kolumner för olika uppgifter såsom datum, leve
rans, pris o dyl. Den första an teckningen är daterad den 29 januari 
1915: 

"Telegram avsändes till Fiat med anmodan att omedelbart 
påbörja huvudritningarna, då beställning å 3 u.v.båtar med 
snaraste väntas". 

Vidare avsändes till Fiat preliminär ritning och viktuppgift å 
dieselmotor samt förslag till konstruktionsarbetets bedrivande. Med 
telegram översändes viktuppgifter för den elektriska installationen 
(8 februari 1915). 

"Ingenjör Sjöström i Stockholm för konferens med Marin
direktör Rickson och Mariningen j ör Z etterström rörande 
kontrakt och specifikation". (23-25 februari 1915). 

Vad som avhandlades mellan dessa tre framstående ubåtskonstruk
törer kan delvis utläsas ur de följande anteckningarna. Redan den 
27 februari översändes till Fiat reviderad ritning på dieselmotor 
samt "vikter å installation av gnisttelegrafi och u.v.signalapparat, 
jämte meddelande, att 5,5 meters torpeder torde komma att använ
das". Dock saknades det fortfarande uppgifter. Den 4 mars noteras: 

Hemställes i skrivelse till K. M. F. om uppgifter rörande 
kanon och ammunition". 

Ett par dagar senare meddelade Fiat i telegram, att på grund av 
att torpederna ökats från 5,2 till 5,5 m längd, måste ubåtens längd 
ökas med 800 mm. En fråga från Kockums om 5,5 m torpeder skall 
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användas, besvarades den 11 mars av KMV med ett besked, at , 
"ubåtarna kunna konstrueras för samma torpeder som å u.v. båteP 
'Svärdfisken'." 

Samma dag tyck te tydligen Marinförvaltningen att arbetet fram 
skred långsamt. Nämnda dag skriver Sjöström: 

"Anmodades vi i telegram från överdirektör v. Eckerman att 
ofördröjligen översända 3 vitkopior å ntmngar till under
vattensbåtarna." 

Ritningarna avsändes dagen därpå. 
Den 13 mars påbörjades på lningsarbeten å bädden, vi lket arbete 

avs lutades den 23 mars "sedan inalles 143 pålar blivit anbragta". 
Förfrågan från K. M. F. ankom den 19 mars. Alternativt önskades 

anbud p å "1 a 2 u.v.båtar om vardera 400 ton eller 1 a 2 i likhet 
med 'Svärdfisken'." 

Redan tre dagar senare meddelar Kocktuns uppgift om leverans
tider för ubåtarna och den 6 april "anlände av Kungl. Marinförvalt
ningen undertecknade kontrakt, ritning och specifikation till 3 u.v.
båtar". 

Det bör här inskjutas, att, även om inte varje anteckning relaterats 
. ovan (och inte heller kommer att medtas i det följande), så finns det 

ingen anteckn ing om att Kockums ingett ett anbud på ubåtarna, även 
om leveranstiderna angetts enligt ovan. Detta hade skett tidigare, 
vi lket framgår av en anteckning från den 15 april: 

"Avgår skrivelse till Kungl. Marinförvaltningen, varuti verk
staden hemställer om extra ersättning utöver kontraktssum
man för vissa i specifikationen omnämnda installationer, som 
tillkommit utöver verkstadens å tagande enligt anbud den 18 
dec. 1914." 

Den 23-24 april var Kockmns verkställande direktör, Georg 
Ahlrot, i Stockholm för diskussion med KMF beträffande kontraktet 
och specifikationen. Diskussionen ledde tydligen till ett samförstånd, 
och den 30 april kan Sjöström notera: 
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"Anlända kontrakt, specifikation och ritningar i dubb !::t 
exemplar, undertecknade av Kungl. Marinförvaltningen jäm 

Bild 2 
p!J. denna bild fr!J.n ub!J.ten Valrossens provturer 1920 förekommer flera av de 
personer, som Sjös tröm omnämner. Sittande högst upp: Zetterström. N~rmast ~n
der honom: R ickson och bredvid R ickson: j acobt. Akter om penskopstodet (t/ord 
kep s och mörk rock ): Ahlroth och bredvid honom (iförd keps och l jus rock ): 

Sjöström. 

te skrivelse att ämbetsverket går med på extra ersättning för 
kopplingar, batteribeklädnad och slagtälj are." 

I anmärkningskolumnen står antecknat: 

"Extra ersättningar utö ver kontraktet: 
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4 kopplingar: 4 X 2475 9.900 Kr 
2 slagtäljare 650 

" 
Summa 10.550 Kr 

B a treribeklädnad 4.425 
" 

Summa 14.975 Kr" 

Samma dag undertecknade Kockums kontraktet som löd på 
1.598.000 kronor per ubåt. ' 

Nu fö ljde en period med underhandlingar om materielinköp för 
de tre ubåtarna. Dessa förhandlingar var ibland besvärliga. Sålunda 
antecknas den 10 och 11 maj: 

"Ingenjör Christenson från Luth & Rosens besöker verkstaden 
för underhandlingar rörande kontrakt om elektriska utrust
ningar, dock utan resultat." 

(Den 4 juni kunde emellertid den elektriska utrustnino-en beställas 
hos nämnda företag.) o 

Den 13 maj avreste Sjöström tillsammans med ingenjörerna Teffil 
oc~ Peterzen ti~l Fiat_! Spezia. Nedres.an tog 4 dagar. Det var många 
fr~gor, som maste d1skuteras med F1at, och besöket i ett Italien i 
kng medförde en del svårigheter: 

18 juni "T.i.lls~rives !<-· Maj ::s beskickning i Rom av ingenjör Sjö
strom 1 Spez1a, varutJ hemställes om beskickningens bistånd 
för ritningarnas översändande till Malmö." 

22 JU11l "Brev ingår från Svenska beskickningen i Rom, att kurir
pass skall tillställas ingenjör Sjöström för återresan till 
Sverige." 

27 JU111 :'T~legram ingår från Svenska ministern i Rom, att, enligt 
1tahenska statens order, måste Sjöström, Teffil och Peter
zen omedelbart lämna Spezia." 

28 JU11l "Ingenjör Sjöström besöker Svenska beskickningen i Rom, 
och erhåller genom ministerns bemedling tillstånd att få 
kvarstanna i Spezia till senast den 4 Juli." 
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4 juli "Sjöström, Teffil och Peterzen avresa till Rom." 

5 juli "Besök på svenska legationen." 

6 juli "Herrar Teffil och Peterzen avresa från Rom till Sverige, 
under det Sjöström kvarstannar i avvaktan å tillstånd från 
italienska regeringen att från Italien utföra undervattens
hå tsritningarna." 

Det too- tid att få det nödvändiga tillståndet, och vi får hoppas, 
att SjöstrÖm fördrev tiden med att bese den eviga staden. 

Den 18 juli var väntan över och han kunde notera: 

"Det begärda tillståndet erhålles, sedan ritningarna granskats 
och förseglats av italienska marinministeriet, och nämnda till
stånd viserats å franska och engelska ambassaden." 

Den 21 juli fick Sjöström direktiv på svenska legationen att resa 
hem över Frankrike, England och Norge. Samma dag anträdde han 
hemresan och var åter i Malmö den 30 juli. 

Under hösten 1915 noteras bl a förhandlingar med KMF rörande 
ändringar i specifikationen, vilka utom extra ersättning till var:et 
innebar en förlängning av leveranstiden med 15 arbetsdagar. Ohka 
materialbeställningar görs och plåt- och profilmaterial levereras från 
Degerfors respektive Domnarv et. Den 19 augusti skriver Sjöström: 

"Spantutslaget avbrytes på grund av pansarbåtsarbetet." 

Men arbetet upptas åter den 3 september. Pansarbåten var pan
sarskeppet "Gustaf V" (som sjösattes samma dag som ubåten "Sälen" 

år 1918). 
Den 4 oktober påbörjas plåtslageriarbetet genom att kölplåtarna 

tas i arbete. Den 11 oktober noteras ett missöde: 

"Vid länsningen av undervattensbädden går den elektriska 
11 HK-s likströmspumpen sönder, varigenom bädden över
svämmas. Ny 20 HK-pump installeras." 

(Kockums bäddar är alltjämt av samma typ som i början av sek-
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let: ~edre delen av bädden ligger under vattenytan och bädden ha1 

en ~.addpor~: Genom att vattnet pumpas ut, kan bäddens hela läng 
anvandas for fartygsbyggen och avlöpningssträckan blir relativt 
kort. Före avlöpningen släpps vatten in i bäddens nedre del och 
bäddporten tas bort.) 

Tryckluftsbehållarnas inköp vållade en del bekymmer. Sjöström 
skriver : 

" Luftbehdllare 

Svar 
Förfrågan tillställd Sandviken 6/9 15 9/9 15 

" " Avesta 
" 4/ 10 

" 
" " Fagersta 

" 8/9 
" 

" " W. Sonesson 
& Co, Malmö 

" 21/9 
" 

" " Strömsnäs 
Järnverks AB 19/ 10 15 22/ 10 

" 
" , S. A. B. Gas-

accumulator 
" 28/ 10 

" 
" 

, B Buchholz, 
Göteborg 

" 10/ 11 
" 

" , W. Sonesson 
& Co, Malmö " " 

Svaren har noterats i anmärkningskolumnen och lyder : 

"(Sandviken) 
"(Avesta) 

"(Fagersta) 
"(W. Sonesson) 
" (Strömsnäs) 
"(Gasaccumulator) 
" (B Buchholz) 

"(W. Sonesson) 

1
) otydligt ord 
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Onskar ej avgiva anbud." 
Offererar lappvällda 1) behållare för 
startn.luft. För tunga." 
Onskar ej avgiva anbud." 
Eventuellt, men med sämre materiel." 
Onskar ej avgiva anbud." 
Onskar ej avgiva anbud." 
Kan ej inkomma med offert från Ste
wart & Lloyd, Ltd, Birmingham." 

" 

Situationen var besvärlig, men den 7 januari 1916 inkom en "offert 
å luhbehållare genom A. B. Wilh. Sonesson, Malmö, från firma 
Christy-Park Works, Mae Keesport, Pa. , U. S. A." 

Ett sä rskilt uppslag i boken har vidare ägnats åt tryckluftsf!askor
na. D et är troligen först sedan de levererats men ger en översikt av 
leveranssvårigheterna och lyder : 

"Luf tbehållare 
Förfrågan hos dive rse leverantörer. ( 6/9-15) 
Beställning hos Wilh. Sonesson & Co. från Amerika. Utlovad 
leverans okt. 1916. (13 /1-16) 
Brev från Sonessons, att leverans kan ske först i jan. 1917. 
(2/2-16) 
?2 ) Febr. 1916 ställes a v K. M. V. bankgaranti i New York 
för 13.000$. 
Skrivelse från United Lt-Pr-Co., New York att behållarna 
blivit skeppade med S. S. Magcia att avgå från N ew York 
den 22/8 17. (8 /10-17)" 

Tryckluftsflaskorna levererades såleds l år senare än som avtalats. 
Bland andra problem med materielleveranser kan nämn as, att 

dieselmotorerna (som beställts hos A. B. Diesels Motorer den 7 maj 
1915) blev försenade. Sjöström antecknar : 

"Meddelande ingår från A. B. Diesels Motorer, dat. 25 /11 , 
att Motala Verkstads N ya A. B. anmält "force majeure" för 
försenad leverans av diverse smidesdetaljer till dieselmotorer
na. Orsak angavs vara lågt vattenstånd i Vettern." (26/ 11 
1915) 

Förfrågan avgår till Diesels angående "huru lång tid motorern a 
härigenom komma att för senas" . (1 /12 1915) 

Svar f rån K . M. F. att "av Motala verkstad åberopad "force 
majeure" icke godkännes vad beträffar vårt åtagande". (Daterat 
10/12, ankom 17/12.) 

Ett par sidor längre fram i boken påträffas nästa notering om 
dieselmotorerna: 

2) oläsli g datumsiffra 
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"Ingår skrivelse från A. B. Diesels Motorer av den 2/ 8 1916 
att den första båtens dieselmotorer komma att försenas 2 må
nader ." (4/8 1916) 
"Overskrives förenämnda brev till Kungl. Marinförval t
ningen." 

I brev av den 13 november 1916 meddelar A. B. Diesels Motoret 
"att ve rkstadsprov med de två första motorerna torde kunna äga 
rum i slutet av januari, möjligen förr" . 

Leveransriden för "Hajens" dieselmotorer var avtalad till den 
30 november 1916. De levererades den 9 och 12 maj 1917. 

Anskaffning av periskop upptar ett betydande utrymme i boken . 
Vid det ovan relaterade besöket i Italien 1915 hade Sjöström för 
handlat med Officine Galileo i Florens om inköp av periskop. Det 
förefaller som om marinförvaltningen ej kunde acceptera det ita
lienska periskopsanbudet, ty den 1 oktober 1915 noteras : 

"Anländer skri ve! se från K ungl. Marinförvaltningen med 
P.M. rörande periskop." (Skrivelsens datum 17/91915) 

Kockums infordrar nu anbud från Goerz i Berlin och Zeiss i J en a 
. och så småningom kan periskopen beställas hos Goerz genom denna 
firmas ombud i Stockholm, Major N. P . Curtz. Ett par månader 
därefte r reser Sjöström tillsammans med Kapten Jacobi till Tysk
land för att besöka Goerz (21 oktober-29 oktober 1916). Sjöström 
hade i augusti besökt denna firma, men i oktober var det svårare 
att få göra ett besök. Den 16 oktober noterar Sjöström: 

" Telegram från K. M. F. att hemligt tillstånd utverkats fö r 
Kapten Jacobi och Ingenjör Sjöström att besöka firm a 
Goerz." 

Diskussionerna hos Goerz ledde till at t ett nytt anbud angavs och 
den 3 november 191 6 antogs detta anbud, som lydde på 12.500 kr 
per periskop med leverans tider 31 maj, 31 juli och 31 augusti 191 7 
för periskopen till respektive ubåtar. Om de verkligen levererades 
på överenskommen tid framgår inte. Det hade varit intressant at t 
veta, om Tyskland, som den l feb ruari 1917 inledde det oinskränkta 
ubåtskriget, den 5 april mottog USA:s krigsförklaring och undet 
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åren och sommaren utsattes för ententens offensiver vid Aisne, 
~Champagne och i Ostgalizien, kunde genomföra sina exportaffärer 
av krigsmateriel utan störningar! 

Anteckningarna om ubåtarna blir sparsammare efter 1916 års slut. 
Den 28 mars noteras: 

"Till skrevo vi Kungl. Marinförvaltningen, att strejk utbrutit 
vid Domnarvers Järnverk den 19 mars 1917 ." 

En annan anteckning, som är värd att relateras, är provtryck
ningen av kommandotornen, som efter provtryckningen l:ppv~sade 
en permanent sammantryckning a v l ,5-1 mm. I anmarknmgs
kolumnen finner man följand e uppgifter: 

"Mätkäpp 

(oläsligt) Ho ris. tvärs k. H.långsk. Vertikal 

3 kg 4,1 mm 
4 

" 
6,5 

" 
5 

" 
9,2 

" 
3 kg 2,75 mm 
4 

" 
5 

" 
5 

" 
8 

" 
1 mm 

3 kg 3,75 111111 

4 
" 

6 
" 

5 
" 

8,5 
" 

1,25 mm 0,5mm" 

D e tre första raderna avser "Hajens" torn, de tre nästa "Sälens" 
och de tre nedersta "Valrossens". Anteckningen om den permanenta 
sammantrycknino-en visar, att tornen provtryckts med y ttre vatten
tryck, motsvara~de 30, 40 och 50 m dykdjup, v ilket således måste 
ha skett i en speciellt byggd provningstank 

D en 13 december 1917 sjösattes "Hajen". "Båten kom igång av 
sig själv", skrev Sjöström. När "Sälen" sjösattes den 31 januari 1918 
noteras: 

"För att få båten igång, måste halas med taljor c :a 30 min." 

"Valrossen" löpte av stapeln den 16 april 1918. U båtarna sk ulle 

309 



vid avlöpningen egentligen ha varit levererade sedan ca 6 månade• 
men denna försening var obetydlig i jämförelse med vad som skul l: 
komma. 

T o m en så enkel detalj som trä till möbler o dyl vållade bekym 
mer under den rådande kristiden. Så här skriver Sjöström: 

"T rämateriel för inredning 
100 St. Pieusplattor (korslimmad mahogny) beställdes de 1 

7/6 17 för leverans om 2 månader. Varje platta 120 X 15 , 
cm. Partiet ankom till frihamnen i Köpenhamn den 23/ 10 17 
n: en blev ej a v engelska konsuln frigivet för export ti l! Sv e ' 
nge förrän i jan. 1918. 
~fte_r ytterlig_are förhandlingar med danska myndigheter, son 
eJ vdle medgtva export, måste K. M. V. översända 2 snickan 
till Köpenhamn för att delvis hyvla plattorna, vilka sedat 
som danskt fabrikat fingo exporteras." 

Förseningen uppgick till 81/2 månad. 
Batteriet !1ade beställts vid Ackumulatorfabriksaktiebolaget Tudo 

den 11 apnl 1916 med leverans den l mars 1917 och l juli 1917 
a v respektive "Hajens", "Sälens" och "Valrossens" batteri. Dryg' 
två år senare noterar Sjöström: 

"Ackumulatorbatteriet till U. Hajen anlände till Malmö de t 
19/9 1919 och var inmonterat färdigt i båten ? januar 
1920."3) 

Monteringen måste emellertid ha avslutats i början av januar 
1920, ty det blev "Arbetsinställelse på grund av strejk och lockou . 
från _den olO jan. 19o20 till den 11 mars. Då arbetet kom igång visad( 
det stg svart att erhalla erforderliga kopparslagare." 

_slutligen k~nde ':Hajen" sliptas den 7 april 1920 kl 3 på efter 
tmddagen. (Sltpen lag mellan de nuvarande ubåtspirarna, som for t 
farande ofta kallas för slipbroarna.) I anmärkningskolumnen noteras 

"Sliptagning försöktes från den 30/3 men förhindrades genon 
lågt vattenstånd." 

'') Datum saknas. 
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Men även sedan sliptagningen skett återstod ännu ett bekymmer. 
Den näst sista noteringen säger: 

"Under de närmast följande dagarna rådde regn och fuktig 
väderlek, vilket förhindrade målningen." 

Anteckningarna om dessa ubåtar slutar med: 

"Data 
U. Hajen 4) 

U. Sälen 
U. Valrossen 

Stapelavlöpning 
3/ 12 1917 

31 /1 1918 
16/4 " 

Leverans 
15/5 1920 
21 /6 " 
11 /8 " " 

Ubåtarna levererades således i genomsnitt med 32 månaders för

semng. 
Tyvärr ger Sjöströms anteckningar inga upplysningar om uppgö-

relsen med Marinförvaltningen i samband med ubåtarnas leverans. 
Att force majeure förelåg för den största delen av leveransförsening
en är ställt utom allt tvivel. Visserligen hade kontraktet tecknats 
efter krigets utbrott, men inga av parterna kunde våren 1915 förutse, 
att kriget skulle bli så långvarigt och att råvarubristen skulle bli så 

stor. 
Om ubåtarna "Hajen, "Sälen" och "Valrossen" ej kunde levereras 

i tid för att delta i neutralitetsvakten under det första världskriget, 
så tjänade de troget i vår flotta under det andra världskriget. Först 
1942-1943, då nybyggda ubåtar av Sjölejon- och Neptunklass för
stärkt ubåtsvapnet, utrangerades "Hajen, Sälen och Valrossen, un
dervattensbåtar för K. Svenska Flottan". 

4) En anteckning i blyerts har införts efter ubåtarnas namn: S mån 18 dagar, 
S mån 20 dagar respektive 3 mån 26 dagar . Kanske anger dessa tider den för 

senin g, som ej täckres av force majeure? 
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B HOLMBERG Torpedbåtars namn 

Erik Ygge ger i TiS 1971 sida 145 ff en uttömmande inventerin ·; 
av aktuella namn för den kommande torpedbåtsse rien . Han förorda · 
avslutningsvis tolv latinska stjärnnamn. 

Jag delar Ygges uppfattning att stjärnnamn är att föredra. Dä!· 
emot anser jag inte att urvalet nödvändigtvis bör begränsas till stjä1 
nor och stjärnbilder från norra stjärnhimlen. Tidigare har man bl ~ 
valt namn på stjärnor som inte är synliga i Sverige (ARG 
ASTREA). Denna tradition torde utan förfång kunna fortsättas. 

Namn som för tanken till kända va rumärken , personnamn elle 
andra termer bör absolut undvikas, t ex LIERA (damstrumpor) 
NORMA (restauranger), CARINA (kvinnon amn), PAVO (Rune 
bergs dikter) , ALGOL (dataspråk) eller CANCER (sjukdom) . 

Erfarenhetsmässigt avviker vissa namn i PLEJAD-serien fr å1 
normal betoning och normalt uttal i svenskt språkbruk. Namn son 
ALDEBA'RAN, ALTA'IR, ANTA'RES och ARCTU'RUS uttala 
således ofta felaktigt. Det är väsentligt att den uttalsmässiga aspek 
ten tillgodoses vid namnvalet. 

A v samma skäl bör man undvika namn som innehålle r C fön 
mjuk vokal, vilket medför osäkerhet vid uttal. Uttalas t ex CYGNE~ 
"KY'GNES" eller "SY'GNES", PROCYON "PRÅ'KYÅN" elle1 
"PRÅ'SY ÅN"? 

Andra namn som från uttalssynpunkt synes klart olämpliga ä 
t ex BETELGEUZE (BETALCHO'Z), BOOTES (BÅÅ'TES) , FO 
MALHAUT (FÅ'MALHAUT eller FÅMALHAU'T). 

Mot denna bakgrund för es lår jag därför följande namn serie fö 
de kommande torpedbåtarna. Gemensamt för namn en är att ton 
vikten ligger på första stavelsen (t ex CA'NIS) och att de är lä tt: 
att uttala. 

CANIS 

CORVUS 

CRATER 
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MARKAB 

ME RAK 

MIRA 

• 

LEO 

LEPUS 

LYRA 

PEGASUS 

PERSEUS 

PICTOR 

skillnaden mellan torpedbåtar och patrullfartyg. bör markeras 
aenom namnen. Patrullfartygen kan därför förslagsvis ges namn av 
" följ ande typ . 

BLINK KARSK SKARP 

BLIXT KVICK SNABB 

DJARV KACK SNAR 

FLINK MORSK SPRING 

FRANK PIGG STARK 

FRISK RAPP STOLT 

GLIMT RASK SUND 
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Notiser från nar och fjärran 

COLOMBIA 
Anskaffning av ubåtar 

: nli gt. pressuppgifter fr å n Colomb ia ska ll landet i Västtysk land ha inköpt tv 

ubarar rtll ett samm an lagt värde av 33 miljoner do llar. Den ena ubå ten avses fo. 
utb il dningsänd amål med a n den a ndra säges ska ll användas för bekämpning a 

smuggeltra f ik . Co lombi a har hittill s icke ägt någ ra ubå ta r. Sannolikt rör det si" 

om två av de rese rvfö rlagd a ubå tarn a av typ 205, vi lka icke a nses fu llt oper~ 
ri a nsdugliga p g a svagheter i skro vmarcrialer. 

(Di e F lotte 

GREKLAND 
Nyt illkomna fartyg 

De fyra jaktubåtar, som Grekl a nd bes tällt i Västtysk land få r namn en " Glaukos" 

(igång med sin a provturer och beräkn as levereras i slu tet av å ret), " Mincus" 

"Tri ton". och "Proreus". Ubåta rn a är p å 1200 ron i ul äge, beräk nas gö ra min s 

20 knop 1 ul äge och är beväpna de med 8 st 53 cm torpedtuber. 

Frå n USA har ny li gen erh å lli ts de ls två jagare av "Gearin <>"-k lass p å ca 3 50 
d l 

o • o 
ton, e s tva mmsvepare. J aga rn a är förutvara nde DD 742 "Frank Knox" ocl 

DD 872 " Forest Roya l". E ndast den enas grek iska na mn är f n kä nt, "Themi sroc 
les". 

(R evue Maritime 

INDIEN 
Motorrobotbåtar 

. Scx motor robotbåtar av typ " Osa" har ny li gen levererats fr å n So vjet ti ll in 

d1ska flottan . Båtarn a är p å 21 O ton och beväpnade med va rdera fyra sjörobora 
typ "S ryx". 

(R ev ue Maritim e 

KINA 
Ubåtar 

Ki na är enligt amerikanska uppgifte r i färd med att bygga sin första k ärn 

kraftdrivn a ubå r. I ö vri gt har Kin a 33 a ttackubå tar, samdi <>a konvenrion ell 

di eseldrivn a. D en amerikan ska underrättelse tj änsten bedömer a rr "k in esern a m ycke 

vä l torde v ara i stå nd a tt bygga ett aromd river farty<>smaskin er i m en icke e1 

ubå tsbaserad interkontin enta lrobot p å ä nnu cirka tio ~r. A v denn a an ledn in 

an se r man det nu pågående by gget va ra en, a ttackubå t. 

(Th e Tim e,.· 
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STORBRIT ANNIE N 

Ubåtsbasning 

Fr o m 1972 kommer Devonporr/ Pi ymo urh att v ara operation s- och underhålls

bas för atomdr ivna arrackubå tar jämsides med FasJane i C lydefjord en i Skott

land . Orlogsvarvet i D evenport har för 43 mi ljoner pund moderniserats för detta 

ä ndam å l. Endast Fas Jane komm er dock ä ven i fonsätt n in gen kunn a betjän a dc 

atomd ri vna "Polari s" -ubåtarn a. 

Baserin gen a v ubå rsflorriljerna avses bli : 

1. u b å tsf lott il je n , l O di ese l u b , 

2. 4 6 a rom u b, 

3. 6 3 

7. 3 

10. 4 "Pola ri s"-ub, 

Gosp orr/Porrsmouth 

D evonport 

Faslane 

Sin gapore (Far East F lee t) 

Faslane. 

Orlogsvarvcn i C harham och Rosy th är lik aså utrustad e för att betjäna arom

dri vna ubå tar, men någon base r in g dit ä r icke p la nerad. 
(Fackpress) 

USA 

N y typ av automatisk logg 

Wcstingho use Ocea n R esearch a nd Engineerin g Center i Annapolis, Marylan d 

har konst ruerat en automati sk fartygs logg efter helt nya principe r. F unkt ionen 

grundar sig på arr ak ust isk a signa ler i err fl yrande m edium ä ndrar h as tighet vid 

rörelser i m ed iet , d v s en t ill ämpnin g av Dopp lerprincipen . Två " p ito rrör" sti cker 

ut fr å n sk rovet, vända mot va randra och med noggrant känt avs tå nd mellan. 

varandra. Från vardera röret u rsändes sa mtidigt en akustisk signa l mot det mot

ståend e röret. O mede lbart dä refter omkopp las rören för mottagnin g. Tiderna 

mell a n sändn in g och mottagnin g för de bå d a rören jämföres a u tOmati skt m ed 

va rand ra va rvid h astighete n e rhå ll es . Konstruktionen säges va ra bety d ligt nog

grann are än befintliga typer och noggra nnh eten är oberoend e av fartygers m a nö v

rer. An läggnin gen som benä mn es Acoust ic Ship 's Log (Aculog), ha r dessmom d en 

unik a egenskapen a tt kunn a mäta farren i såvä l län gd- som sidled v id girar lik 

som ä ven back fa rt. Så nu å terstå r det bara en liren obetyd lighet till den helt 

idea li ska loggen, nämli gen möjli gheten att a utomatiskt mäta strömmens riktni ng 

och fa rt så a tt man direkt få r den rä tta farren över g rund . 
(Fackpress) 

Ubåtar 

Frå n hösren 1971 skall även " Poseidon"-beväpnade amerikan ska atomubåtar 

baseras v id basen Holy Loch i Skott land. Häri genom kommer d en i E uropa för -
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lagda strategiska avskräckningspotentialen att ökas kraftiat "Pose"do " "P 1 · ,, b f n · I n , son1 ä r 
o ans -ro otarnas e terföljare har en något större räckvidd än dessa , men mer 

betyde lsefullt är att "Poseidon" i stridskonen in 11 ei1ao !ler 1 o st separat må lpro-
grammerade stridsspetsar med atomladdning. 

(Fackpress) 

Vi\STTYSKLAND 
M otorrobotbdtar 

Det hoar varit lite fram och ti llbaka i fråga om ersättningen av de tyska motor
t~rpedbatarna med robotbårar. Beställningen av de 20 franska "Combarrante II"-
bararna ar fastslagen och dessa blir levere rade 1973-75 f d ··1d 
"Ja uar"- h " d " o • • ' vare ter e a re 

g o oc Sea ler -hararna faller bort. Modermsenngen av de 10 "Zobel" 
med tradstyrda torpeder och rakriska datorer (" AGIS") o o 1 o d · pagar oc 1 tva mo crn !-
serade enheter har nu återinträtt i tjänst Däremot har det h"1tr.ll · ··k . . · 1 s vant osa ert om 
de ud1gare planerade större ryskbyggda 10 robotbåtarna 1n ed 'Ta " b rtar -ro otar 
(Type 143) . För inte så länge sedan var tanken att dessa icke skulle b · a 

· d d k kl Yogas, men 
nu ar et oc ar; att dessa skall komma till stånd och beräknas träda i tjänst 
1976-77. Men de far 1cke "Tartar" utan liksom övriga fyra robot "Exocet" fr o 
Franknke. H'iruröver två trådstyrda torpeder och två helautomatiserade all o al

1

~ 
k . r k ma s 

a non er av Ha Jens a OTOMELARA :s konstruktion samt en utvidgad taktisk 
dator. Omknng 1977 kommer Västtyskland att i Ostersjön ha 20 "Combattanre II" 
med fyra "Exocet" var, 10 st "Typc 143" ävenledes med fyra "Exocet" samt 

10 st "Zobel" med .enbart to~peder. Dessa "Zobel" torde då vara på fallrepet 
men man har anledn1ng forutsatta att ersättning för dem vid det laget är på väg. 

(Fackpress) 
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Litteratur m. m. 

PUEBLOAFFÄREN - EN FRAGA OM ANSVAR 

"Detta är en fråga om ansvar. Flottan är en myndighet som kräver ansvar. 
När betydelsefull materiel går förlorad måste någon ställas till ansvar för för 

lusten. Folk måste bära ansvar, annars förlorar vi all kontroll." 
Uttalandet fälldes av åklagaren under USS Pueblo Court of Inquiry - en 

rättegång som till stor del gick ut på att klarlägga ansvarsförhållandena i 
Pu ebloaffären, då en oförberedd nation sände ut ett nästan obestyckat fartyg 
med en ocrfaren besättning på ett kanske onödigt uppdrag vid en ovänskapligt 
sinnad nations kust. Det oväntade inträffade - nordkoreanerna gick till anfa ll. 
Den helt överraskade fartygschefen gav upp efter art ha bedömt allt motstånd 
lönlöst och USS Pueblo, med sto ra mängder av kvalificerat hemli ga handlingar, 

kom i nordkoreanernas händer. 
Hemma i USA reagerade man chockartat - ingen had e väntat sig att något 

sådant skulle kunna inträffa - och detta är nog egentligen det som är det mest 
överraskande i hela affären. Detta är ju inte första gången amerikanska myndig
heter har blivit överrumplade. Man bedömde 1941 att japanerna inte skulle an
falla Pearl Harbour, och 1962 att Sovjet inte skulle installera några kärnladd
ningsbärand e robotar på Kuba. Man trodde att 161 år av marin tradition skulle 
skydda Pueblo, trots att fartyget knappast kund e försvara sig sjä lvt och varken 

fl yget eller andra delar av flottan var beredda att ingripa . 
USS Pueblo var alltså i förväg dömt. Fartygets öde var beseglat, inte så myc

ket av nordkoreanerna som av amerikanerna själva. Hur kan så många misstag 
begås av så många civila och militära befattningshavare i skilda instanser? Frågan 

är svår att besvara. 
Trevor Armbrisrer, f. d. redaktionsch ef vid Saturday Evening Post, har följt 

rättegångarna och intervjuat otaliga personer i Korea, på Hawaii, i Japan och 
i Amerika. Han har i en bok försökt ge svar på två frågor: vem bär ansvaret 

och varför hände detta . Denna bok, A MATTER OF ACCOUNTABILITY, THE 
TRUE STORY OF THE PUEBLO AFFAIR, Coward McCann New York 1970 
402 sid, är en utmärkt sammanställning av fak ta och en mycket läsvärd ski ld
rin g av ett intressant rättsfall. Den berättar om en nästan otrolig serie av misstag 
och undlåtenhetsförseclser bakom kulisserna . Härtill kommer, enligt författaren , 
att det var ett under att fartyget överhuvudtaget flöt och att fartygschefen och 

han s försteofficer sällan eller aldrig talade med v arandra. 
Hur betydelsefulla dessa faktorer var framstår som allt klarare när man läser 

om den sekundsnabba samverkan som erfordrades för att förstöra spionageutrust

nin gen ombord. Boken presenterar inte bara fakta i försök att ge svar på frågor. 
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D en innehå ller också en a ll varlig va rning - när man låter byrå krati och rekno

logi öve rflygla individen s bedöm a nde kan likn ande incidenter lätt inträffa igen . 

Fartygsch efen p å USS Pueblo, den man kring v ilken händ elsern a skett, har 

berä tta t sin version i en annan bo k, skriven av honom själ v med hjä lp av de n 

kä nd e författa ren Mark Rascovich. l boken BUCHER: MY STOR Y, Doubl eda ) 

& Co N ew York 1970, säge r C ommander Bucher att flottan s perso nal v äntar sig 

a tt bli " uppbackade" av myndi gheterna, när de råkar i svå righ eter . 

A ll brist på handlingskraft i Pu cbloaffären har - säger han - få n en cnorn1 

nega ti v in v erkan på flotta ns moral. Han lägger också en del a v skulden p å sin 

förstcofficcr, Lr Edward R. Murph y, som han bl a ankl agar för rora l brist p å 
lllltl a ti v . 

E nligt Bucher had e hela spio nfartygsprogramm et för små a nslag. Man h ad e 

fö tt iden att utrusta små fa rt yg med en massa elektronisk utrustnin g för a tt lyssna 

på so vjetiska radio- och rad a rsta tioner. Man hade gjort en studie och funnit a t t 

" ri skerna var minimala " eftersom fa rty gen alltid skulle befinna sig p å interna

tio nellt vatten, och man rä knad e med a tt Sovjet resp ekterad e have ns frihet. 

Sovjet har dessutOm liknande farty g utanför den amerikan ska kusten. Ma n 

bedömde därfö r att Sovjet a ldri g skull e röra ett amerikan skt spionfa rtyg - av 
ri sk för å tgärder mot de egna. 

Senare utökades spionfartygsprogrammet till att inn efatta nosande utefter Kin as 

och N o rdkoreas kuster. D etta inneba r ökade ri sker , som inre fa nns med i den 

ursprungliga studien, men - säge r Buch er - " in gen gjorde o m studi en. M an 

utgick ifrå n att dc v iss te vad dc gjorde i de höga sta bern a d ä r d e bes löt om 
företaget." 

Commander Bucher är starkt kriti sk mot flottan och el en integrerade ledningen, 

men ha n uttalar änd å ett ho pp om en fo n satt karr iä r. 

Försteofficeren, E Murph y, avse r a tt själv ge ut en bok . Vid en intervju mot

säger han en del av v ad Bucher sagt. Murph y an ser a tt ma n kunde h a und vik t 
ka pningen om Buch er had e : 

a vligsnat sig fr å n d c främm a nd e tOrpedbåtarn a och sty r·t lä ngre ur t ill sjöss 

iställ et för att fingera oceanografi sk forskning, 

fö ljt dc stridsinstruktion er som givits av urbildningsmyncli ghcrcrn a i San Diego 
istä ll et för att hitta på egn a och 

tag it hänsyn till asiate rn as r ädsla för " att förlora an siktet" istä llet fö r att 

hi ssa en a rroga nt fla ggs igna l då Pueblo bli vi r omrin gad . 

Murph ys bok kan sannolikt inre tillföra m ycket nya fa kta om Puebl oa ffä ren 

i srort, men el en kan ge yn erli ga rc belysnin g å t vad som inträ ffade under dc 

ödesdi gra rimmarn a o mbord inn a n kapnin gen va r ett fa ktum , oc h un de r den 
lå nga få ngenskapen. 

Dc båd a nu utko mn a böckern a ha r p å nå got sätt gemensa mm a drag. D e utgö r 

båd a spä nnin gsfylld a skild rin ga r av ä venty r till sjöss. D c ge r assos iationer ti ll 

" M yterier p å C ain c" , " D et Gr ymm a H ave t" och andra rom a ner som ha ndlar om 

ett fa rt yg - ett li tet sa mm a npressar sa mhä ll e, som a rbeta r i ett ste lt m en starkt 
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förenkl a r soc ia lt mön ster. Här - i Puebloa ffärcn - finn s fa rt ygsche fen, en ovan

li g offi ce r på sin första resa som chef, fast bes luten att geno mfö~·a sitt uppdrag 

med ett ill a utrustat fart yg i fa rofylld a fa rva tten. Här f1nn s besa ttn rngcn, sarn 

mansatt a v individualister och stridbara personligheter. H är f inn s kri sen med 

kra v på sekundsnabba beslut och d en lå nga få r: ge1:ska pen m ed . tort!r och ~amp 
för li vet. Inte hell er frigi vningen , å tervänd on 1 tnumf ell er ra ttega ngen d a r dc 

beslur som fattats under beskjutnin g ska ll stöpas i lagens och t ra diti onens fo rm a r 

fattas. 
Båda böckerna ä r spännande för ströelse - med den in vändnin gen att de tta 

har ve rkligen hänt. .. 
Bå da Jä rnnar frågan obesva rad - ha ndlad e Bu cher ra tt? Mellan reg ler och 

föra reinin o-a r å ena sidan och a nsva ret för 82 liv å den a ndra va ld e Bucher a tt 

inte stå ~11ot nordkorean ern a . M ycket ha r und er dc gå ngna å ren sagts fö r och 

emot rikti gheten a v detta bes lut . Bå da dessa böcker berör fråga n uta n att ra 

stä ll nin g e lle r a tt ens all varli gt di skutera den. . .. . . . . 
Armbri ster ställde frå gan till ordförand en 1 undersoknrn gskornrm ss roncn, O tr s 

G Pike, " Vem bär skulden, C ommand er Bucher, han s öve rordn a nde i J apan och 

på Hawa ii , ell er Försvarsminister Robert McNamara?" Sva ret kom snabbt: 

"Thcre's blanlC enoug h for ev crybody here" . Kanske är detta helt enkelt d et nk

tiga s varet . 
D et ä r em ellertid denna a vsaknad a v ställnin gstagande som gör a tt man fö rl ed s 

tro att man lä st t vå ä ventyrsroman er. 
H A KE 

Jfr även recension i TiS sid 178-179 . 

ROOSEVELT : THE SOLDIER OF FREEDOM 

Av Ja mes M acGregor Burns 

(Harcourt Brace Javanov ich , In c. New York 1970, 722 s - inb . ca 70 :60) 

Hösren 1941 var Roose velt - t värtem ot var m å nga tror - be~ lu~cn. att und

vika kri g med Japan. P å samma gå ng sökte ha n ivri gt efter vaq e rn c ~ .d cnt som 

kunde föra Am erika närmare kri g med T yskla nd. D en slutsarsen har fo r fatt aren 

rill denn a bok kommit till efter sex å rs forsknin g. 
Srarsvera ren MacGregor Burns h a r fo rska t i sex å r för denn a bok . D en ä r slu tet 

o d b . r· ·· R oosevelt h a n börJ·acl c skriva 1939. D en första delen kom pa en rogra t o ve r . . .k 
ut 1956 : Roosev elt: The lian and the fox . D en handlade 1 hu vudsak .om Jnrt · es-

1. ·k r·· 2 k B rns rycker Roosevelts led arskap i krige t var hattre a n der po rtr ·en ore . v . u 

fredstida, före 2. v k. 

P å grund val a v ryska källor, däribla nd Stalins korrespond ens med l{.oos~velt , 
drar Burns en intressant slutsats om det ka ll a krigets uppkomst. Sena relaggnmgcn 

av den "andra fronten " , först 1942 och sedan 1943, var " k a nske d en mes t av-
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görande enskilda faktor n" , som förde Ryssland och de västallierade in p å vägen 
till det kalla kriget. 

Boken är en kärleksfull och förståend e analys av Roosevelt. Det är ett porträtt 
a v en hjälte, men på intet sä tt en hjältedyrkan . Burns håller i stort sett fast vid 
sin tidigare åsikt, att Roosevelt kombin erade lejonets och rävens egenskaper. 

S. N . 

THE MASARYK CASE 

A v Claire Sterlin g 

(Harpcr & Row, Publishcrs New York 1969, s 364- inb. ca 61 :40) 

10mars 1948 hittades den tjeckiske utrikesministern Jan Masaryk död på gården 
till Czernin-palatset i Prag. Kommunisterna rapporterade att han begått sjä lv
mord . Han hade hoppat i pyjamas från sitt badrumsfönster. 

Många tjecker vägrade tro detta. Under frigörelseförsöket 1968 började de söka 
sanningen. I den här boken letar en tränad journalist efte r pusselbitar i målet hos 

vittnen i Prag, Paris, Rom , England, Skottland och i Amerika. D et viktigas te 
fyndet hon gjorde va r en saml in g hemliga dokument som i tjugo år hade legat 
i ett bankvalv i London. 

H ennes letande avslöjade nästan lika mycket om nutid som om fö rflu ten tid . 
N amnet Masaryk är en enand e symbol i Tjeckoslovaki en, un gefär som martyren 
Jan Huss har varit i 500 år. Det gamla målet är lika explosivt nu som för tjugo 
år sedan . Författari nn an gjorde sin sista intervju bakom en rysk stridsvagn i en 
"stad hon inte vågade stanna mer än ett par dagar i varje gå ng. Med två undan
tag fann hon att folk ljög för henne, nästan refl exartat. 

D et staplades motsägande uppgifter i mängd. Varför låg sängens kuddar i bad
karet? Mördades den tillkallad e läkaren? Hade Masaryk planerat a tt fl y från 
Tjeckoslovakien sa mm a dag han dog? Varför utsattes ett överlevande vittne fö r 
ett mordförsök 1969? 

I boken granskas tänkbara förklaringar. D et hela mynnar ut 
bevis för att Masaryk blev mördad. 

TE H ERAN, J Al T A, POSTDAM 

övertygande 

S. N . 

Die sowjetischen Protokolle von den Kriegskonferenzen der "Grossen Drei" 

Utgivare: Alexander F ischer 

(Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1968, 412 s- inb. ca 72:20) 

Toppkonferenserna med 2. vk:s " de tre stora" i Teheran, Jalta 

har i avgörande grad satt sin prägel på inte bara efterkrigstidens 
ä ven p å stora delar av jorden i övrigt. 
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och Postdam 

Europa, utan 

Under många å r stod blott ett begränsat material ti ll fors kn ingens förfog~n d e. 
Utöver officiella meddelanden och kommunikccr var bara amenkanska handhn gar 

tillgängliga . , . . 
Sedan 1961 har också ryska UD :s a rk i v öppnats. Under flera ar ha r v 1kt1ga 

anteckningar från konferensern a publicerats i ridskriften Mei.duna~odna1a _Ztzn 

I · ]l L. ) 1967 utkom i Moskva en i jämförelse med t1d skn ft slnne-( ntern atlone t IV . 

hållet förkorrad sammanställning i bokform. . . . 
Den här boken utgör den första full ständiga tyska översättn in gen av allt di_m ll s 

offentliggjort ryskt konferensmateriaL Utgivaren har _dessutom k,o~menterat mn e
hållet, där det inte stämmer med andra källor. Det ar Ingen dahg prestation att 

denna bok kom ut i Västtyskland bara ett å r efter den ryska . 
S. N . 
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KARLSKRONAFABRIKEN 

Att läsa 

SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD 

är att trivas med sin tidning 

och med sättet varpå nyheterna 

serveras 

SYDöSTRAN är bäst, tycker många 
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