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A m m u n itionsövervakn i n g 
skyddsteknisk kontroll 

Byrådirektör Douglas Cronwall tjänstgör vid Försvarets Materielverk, hu
vudavdelningen för marinmateriel. H an är chef för kontrollavdelningens 
explosivvarukontroll, som även innefattar det som i dagligt tal kallas ma
rinens explosivämneslaboratorium. Under Cronwalls ledning har av FOA 
utarbetade moderna undersökningsmetoder för explosivämnen överförts 
till praktisk tillämpning. 

~----------------------------------------------------------·/ 

Allmänt om ammunitionsövervakning. Definitioner 
Utöver höga krav på prestanda hos all ammunition är ett av de grundläg

gande kraven, att ammunition skall vara transport-, lagrings- o0h hanterings
tålig. Ammunitionens egenskaper i dessa hänseenden klarläggs genom omfattan
de undersökningar på projekterings- och försöksstadiet. Detta utmynnar liksom 
vid utprovning av annan försvarsmateriel bl a i att specificerade krav anges i 
det tekniska underlag, efter vilket beställningar läggs ut för tillverkning. Kva
liteten på leveranspartier följs upp genom leveranskontroll, varefter de godkända 
ammunitionspartierna övergår i försvarets ägo. Härvid övergår också ansvaret 
till försvaret inte bara för hur ammunitionen fungerar vid användningen. Ansva
ret omfattar även skyddet för "tredje man" beträffande hur ammunitionen kla
rar all såväl militär som civil transport samt lagring i försvarsmaktens förråd; 
Aven den vid användn ingen av ammunitionen aktuella påkänningen kommer 
slutligen in i bilden. 

Om man beaktar att en stor del av den anskaffande ammunitionen under 
sin "levnad" kan bli både 20 och 30 år gammal - i en del fall t o m ännu 
äldre - inses nödvändigheten av någon form av uppföljande kontroll under 
årens lopp. Denna måste sålunda, så vitt möjligt, klarlägga eventuella föränd
ringar som kan äventyra ammunitionens avs.edda funktion resp säkerhet. 

För att tillgodose kravet på kännedomen om de eventuella förändringar am
munitionen kan genomgå finns inom Materielverket en . del bestämmelser som 
reglerar denna verksamhet. Denna uppföljande kontroll kallas ammunitionsöver-
vakning och definieras på följande sätt: . 

Ammunitionsövervakning omfattar all av central förvaltningsmyndighet diri
gerad verksamhet för att konstatera om ammunitionens tillstånd förändras under 
dess förv aring eller hantering. Den utförs dels som laboratoriekontroll, benämnd 
skyddsteknisk kontroll , och dels som kontroll genom skjutning (morsv), benämnd 
an vändbarhetskon troll. 

Den skyddstekniska kontrollen a v ser konstatera om ammunitionen förändrats 
så att säkerheten vid förvaring och transport och därmed sammanhängande han-

159 



tering äventyras. Den utförs på laboratorium främst som analytisk-kemisk 

kontroll. 
Användbarhetskontrollen avser konstatera om ammunitionen förändrats så att 

funktionen försämrats. Denna kontroll sker i regel genom skjutning (motsv) vid 

provskjutfält eller på förband då det gäller t ex en del dyrare ammunitionsef

fekter såsom raketer och robotar. 
Vad det gäller ammunitionsövervakning av vissa tändmedel kan gränserna 

mellan vad som definitionsmässigt strikt är skyddsteknisk kontroll resp använd

barhetskontroll vara något flytande. 
Efter denna inledning, varav har framgått hur ammunitionsövervakning kom

mer in i sammanhanget som en uppföljande kontroll av ammunition under den

nas livslängd och vad den i stort består av, skall i fortsättningen endast behand

las den verksamhet som utgörs av skyddsteknisk kontroll. 

skyddsteknisk kontroll 
Som ovan angetts utförs skyddsteknisk kontroll främst som analytisk-kemisk 

kontroll, eftersom de förändringar i ammunition som man försöker klarlägga, 

till sin natur huvudsakligen är av kemisk natur. Det är sålunda i de i ammuni

tionen ingående explosivämnena som kemiska reaktioner äger rum under lång tids 

lagring. Man talar om ett explosivämnes kemiska stabili tet och det är denna som 

försämras med tiden i olika grad beroende på främst vilket slag av krut, spräng

ämne eller tändämne det är frågan om. Explosivämnena fö rsämras sålunda ke

miskt med tiden liksom andra kemiska föreningar, även om mycket stor vikt 

läggs vid kvalitetskraven vid tillverkningstillfället. 
Genom det forskningsarbete som pågår på FOA fö rsöker man klarlägga meka

nismen för de kemiska sönderfallen hos exploiiivämnena. Därifrån har också gi

vits ut ett antal rapporter och kompendier, till vilka hänvisas för närmare stu

dium av de mera intresserade. Se litteraturförteckningen. 

Sönderfall hos röksvaga krut 
Röksvagt krut, som är en ni tratförening, sönderfaller liksom nitroföreningar 

under avspjälkning av nitrösa gaser. Dessa katalyserar fortsatt sönderfall. Det är 

sålunda av stor vikt att de avspjälkade gaserna tas om hand. Detta fann redan 

Alfred Nobel, som införde difenylamin som stabiliseringsämne (patenterat 1889). 

Det användes än i dag i en del av de moderna kruten. Aven urinämnesderivat 

såsom centralit (difenyldimentylurinämne och difenyldietylurinämne) har se

dermera kommit i bruk såsom stabiliseringsämne i krut, antingen för använd

ning tillsammans med difenylamin eller i många krutkompositioner som enda 

förekommande stabiliseringsmedeL 
Som enkelt typexempel på reaktionsförloppet vid difenylaminens reaktion med 

en av de bildade nitrösa sönderfallsprodukterna i krut kan anges reaktionsfor

meln 
(CoHs)2 NH + HN02 = (CoHs)2 -N-NO + H20 
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Det bildade ämnet N-nitrosodifenylamin har även det viss stabiliserande verkan 

och reagerar vidare med nitrös gas under bildning av en rad derivat, mono-, di-, 

trinitroderivat o s v. 

Ett annat med difenylamin närbesläktat ämne, 2-nitrodifenylamin, har på se

nare år kommit till användning speciellt i raket- och robotkrut som ersättning 

för de något basiska stabilisatorerna difenylamin och centralit. Den basiska ka

raktären hos dessa inverkar nämligen något stabilitetsnedsättande på krut. 2-

nitrodifenylamin är däremot neutralt och har sålunda förutsättningar att vara 

något bättre som stabiliseringsmedeL 

Olyckor förorsakade av instabila krut 
Innan vi närmare ser på hur den skyddstekniska kontrollen av röksvagt krut 

går till vid FMV skall nämnas vådan av att i ammunition ha krut med otill

räcklig kemisk stabilitet. De krut som tillverkades vid sekelskiftet och användes 

i ammunition i början av 1900-talet var inte alltid lagringsdugliga. Två franska 

slagskepp gick under omkring 191 O beroende på att ammunitionen exploderade 

med förödande verkan. Orsaken tillskrevs nitrocellulosakrutets i detta fallet 

olämpliga stabiliseringsmedel (amylalkohol?), som inte i tillräcklig omfattning 

reagerade med krutets sönderfallsprodukter, kväveoxiderna. Detta skulle haft till 

följd att krutet antände spontant med katastrofal verkan. j\ ven andra orsaker 

till spontantändningen är givetvis tänkbara, t ex otillräcklig homogenisering av 

krutmassan vid tillverkningen. 
Under 1940-talet resp under 1960-talet inträffade i utlandet en del katastro

fer vid bergrumsförvaring av ammunition. Anläggningarna totalhavererade mer 

eller mindre. De tillsatta officiella utredningsorganen hade givetvis utomordent

ligt svårt att med större grad av säkerhet prioritera ett antal tänkbara orsaker 

till vad som initierade katastroferna. Man ansåg sig emellertid ha starka skäl 

att nämna självantändning i krut i sitt ammunitionsinnehav som en av de möj

liga orsaker som var sannolika. 
Man kan ställa frågan: Finns det verkligen belägg för att instabilitet i krut 

kan medföra självantändning? Svaret på frågan är ett obetingat ja. I olika sam

manhang har självantändning erhållits. Dels inträffar det stundom vid provning 

av krut vid utnyttjande av forcerad lagringstemperatur, t o m vid så måttlig 

temperatur som 65°C. Normalt inträffar dylik självantändning dock först efter 

flera månaders lagring vid nämnda temperatur (storleksordningen 10-,-40 må

nader), då stabiliseringsmedlen är slut och nitrocellulosan i krutet nedbrutits 

mycket långt. 

H ärutöver har det funnits möjlighet att studera kringspridda rester efter en 

krutbrand, där det kunde fullt klart konstateras att en självantändning ägt rum. 

Undersökning av resterna av ifrågavarande krut visade att kemiska stabiliteten 

var extremt dålig. Spontantändningen var sålunda i och för sig inte överraskan-
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de av undersökningsresultaten att döma, trots att det endast gällde normal fö r
rådstemperatur. 

Basvärden för nytillverkade krut 
Hur försöker man nu förebygga oavsiktlig tändning i krut? Jo, genom skydds

teknisk kontroll av allt krut -förvarat i försvarsmaktens förråd, antingen det 
ligger förpackat i lös vikt i krutkärl eller lådor, eller det ligger i kardusladd
ningar eller i ,patronerad ammunition. Den skyddstekniska kontrollen av kru t 
har som mål att med största möjliga grad av säkerhet undersöka och fastställ a 
krutets stabilitet. Strävan är givetvis samtidigt att man genom undersökningarna 
- utan att man gör avkall på säkerheten - inte kasserar krut tidigare än vad 
som är nödvändigt med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna. 

Den skyddstekniska kontrollen av krut kan vad det gäller nytillverkade krut
partier sägas ta vid -redan i samband med leveranskon trollen. Provtagning och 
val av undersökningsförfarande utförs nämligen så att för krutpartiet så vitt 
möjligt representativa utgångsvärden erhålls för den framtida uppföljande kont
rollen av krutpartiet under dess livstid. Tio provenheter om ca 350 g krut var
dera utväljs slumpvis ur .ett krutparti, som i regel omfattar upp till 15-20 ton. 
(Gäller sådana krutformersom bladkrut, rörkrut o s v ingående i kaliberbunden 
am; för t ex raket- .. och robothut måste särskilda provtagningsregler tillämpas. ) 

De tio uttagna provenheterna underkastas provning med an vändande a v ett 
par utvalda analysmetoder.- Nedan skall dessa behandlas ytterligare. Redan nu 
skall emellertid nämnas. att en av de valda metoderna, tunnskiktkromatografe
ring, kvantitativt avser klarlägga ingående halt av f()rekommande stabiliserings
medel {difenylarnin, , centralit etc). "På köpet" får man härvid också ett mått 
på spridningen av; stabiliseringsmedelhalten, d v s ett mått på hur homogent 
ett krutparti -är :vid tillverkningstillfället. Vidare användes en metod som avser 
bestämma medelmolek y Iv j k ten i ingående ' nitrocellulosa. Ä ven denna undersök
ning . ger . som ' resultat kännedom om bl a homogeniteten i krutpartiet. 
, Sedan basvärdena erhållits på nämnda sätt för ett krutparti utförs informativ t 

dels en typprovning under forcerade lagringsbetingelser och dels en långtidslag
ring i ett för FMV gemensamt referensförråd under krutpartiets hela livslängd. 

Det forcerad elagringsprove·t sker med 25.0 g krut vid 65 °C. Efter en, tre resp 
sex , månader tas. mindre prover ut fOnCanalys a v förbrukningen av stabiliserings
medlet. Vidare klarläggs nitrocellulosans 'nedbrytning genom viskositetsbestäm
ning. Genom denna forcerade ·lagrin'g och uppföljning kan man få en god upp
fattning om vilken livslängd man kan förvänta sig av ifrågavarande krutpart i 

N !id lagring vid normala förråds( durk-)temperera tu uer. 
Långtidslagring i referensförråd av provuttag av nytillverkade krutpartier 

påbörjades för ett par år sedan. Avsikten är att följa krutets förändringar under 
dess livslängd vid lagring under kontroller,ade förrådsbetingelser. Ett normalt, 
friliggande betongförråd utnyttjas för lagring ·av dessa referenskrut. I ett av 
förrådsrummen i byggnaden sker avfuktning .t ill ca 65, %. rel fuktighet. I en 
annan del av• byggnaden ' sker ingen .. avfuktning av luften. Den i de olika förråds-
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rummen rådande temperaturen och rel luftfuktigheten registreras med termohy
grografer. Tyvärr ~ar ~an av k?stna?ss~äl ointe infört någon .. st~rning av tempe
raturen, denna följer salunda, mne 1 forradet temperaturvaxlmgarna utomhus 
ganska nära. 

Krutproven förvaras i referensförrådet i regel med ca 1 kg vardera i ~vka
pade patronhylsor, som i mynningen är täckta me~ k~rdusväv f~~ a~t f?.rhmdr: 
att damm och andra främmande ämnen kommer 111 1 krutet. I ovngt ar alltsa 
krutet utsatt för omgivningens fuktighet och temperatur. Ett sådant "öppet" 
förvarat krutprov förvaras i den avfuktade delen av förrådet och ett an
nat förvaras i den icke avfuktade delen. Dessutom förvaras ett tätt förslutet 
prov i glasflaska i den avfuktade delen av förrådet. . 

Avsikten är att man under årens lopp genom provtagmng och analys av pro
ven från de olika partierna skall få en uppfattning om den förändring kruten 
undergår under de båda olika lagringsbetingelserna. Ä ven en jämförelse är gi
vetvis möjlig med krut från samma parti apterat i t ex patroner och förvarade 
i förråd eller i ammunitionsdurkar i land eller ombord på fartyg. 

Genom ovannämnda forcerade lagringsprov resp lagring i referensförrådet un
der kontrollerade betingelser förväntas underlag så småningom erhållas som gör 
det möjligt att minska omfattningen av provtagning av apterat krut, utan att 
man gör avkall på de skyddstekniska kraven. De ekonomiska fördelarna härav 
inser man om man tar hänsyn till att det i regel erfordras att man måste "störta" 
en ammunitionsenhet för varje enskilt krutprov. Ju dyrare ammunition det är 
fråga om, desto större betydelse har givetvis denna synpunkt. Det är ·emellertid 
inte enbart kostnaderna som är väsentliga. Ä ven större möjlighet erhålls att 
med högre grad av säkerhet kunna beräkna den återstående livslängden i krut
partierna. 

Resultaten kan sammanställas med prognoser för ifrågavarande ammunition/ 
pjäser beträffande eventuella revideringar eller kassationer. Som vi kommer att 
se längre fram är det emellertid även andra faktorer i undersökningskedjan som 
är avgörande för möjligheter till prognostisering, nämligen valet av undersök
ningsmetoder. 

Krutprover fr~n år 1891_ . . .. . . 
Beträffande langudslagnng av krut skall v1 parentetiskt gora en dJupdykmag 

i kruthistoria och nämna en kvalificerad kuriositet. De så vitt känt äldsta pro
verna av röksvagt krut i vårt land, finns förvarade vid explosivämneslaborato
riet vid FMV-M. Det var flottans förste explosivämneskemist A Werner Cron
quist, som 1891 samlade ett antal krutprover - så väl svartkrut som röksvagt 
krut - i ett skrin, som ännu förvaras på laboratoriet. (Bild 1-4 ). Det var så
lunda endast fyra år efter det att Alfred Nobel kommit så långt med utveck
lingen av sitt krut, att han (1887) kunde ta ut patent. Nobel benämnde sitt nya 
krut Ballistit. Det utgjordes av nitrocellulosa, gelatinerad -med nitroglycerin. Det 
är med andra ord i princip det krut som sedermera tillverkades i Bofors under 
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Bild J. Skrin m ed krutprov från år 1891. 

benämningen NK~krut. A v innehållsförteckningen (bild 2) framgår att olika 
krutdimensioner och olika kruttillverkare, även vissa utländska, är representera
de. Proverna torde ha varit aktuella i samband med att den svenska flottan ut
förde provskjutningar med nya krutsorter som ersättning för det dittills använda 
svartkrutet. 

Provningsintervall och antal prov 
Tidigare redogjordes för hur man går ti ll väga för att skaffa sig basvärden 

för kommande uppföljn ing under årens lopp, då det gäller nyti llverkade krut. 
Vad gäller alla förekommande leveranser av äldre krut, som det .sålunda inte 

finns referensprover av i ovan nämnda miljöförråd, sker provtagning efter ett 
visst schema, där första provtagningstillfälle och provtagningsintervall är•. beroen
de av en del faktorer, såsom i vad mån krutet förekommer i lös vikt eller pat
ronerat, kaliber, krutsort 111 111 (se tabel l sid 167) .. 
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Bild 2. Innehållsför teckning till skrin (bi ld 1). 
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Bild 3 och 4. Olika form er av Bal/isti t, tillv erkat ca 1890. 
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l l 
Provtagningstillfälle, krutets ålder 

Grupp Kruttyp v id provtagning 

r Krut i ammunition med kaliber 14, 20, därefter vart fjärde å r 

< 20 mm 
If Krut med nitroglycerinhalt 2: 35 °/o 6, 1 O, 14, 18, därefter vartannat år 

Allt utländskt NC-krut 

lif Krut av okänd ålder Vartannat år 

l V Ovrigt krut 1 O, 14 , 18, därefter vartannat år 

Härefter kommer vi fram till en ytterst problematisk fråga , nämligen hur 
många provenheter som skall väljas ut för att man skall få ett representativt 
uttag ur ett krutparti, som man inte förut har referensprov av från tillverk
ningen. 

En del faktorer skall nämnas, som med olika grad av sannolikhet kan påverka 
det antal prov som bör tas ut: 

-homogeniteten i krutet (viss osäkerhet kan råda främst i fråga om det stora 
antal krutpartier som tillverkades under åren 1940-1945, då tillgången till 
rå varor och kvantiteten på dessa kanske kunde vara mindre god) 

- fördelningen av krutet på ett antal sammansättningspartier ammunition , stun
dom dessutom på olika kalibrar 

-spridningen av ett och samma sammansättningsparti till olika lagringsmil 
jöer med eventuellt skiftande fukt- och temperarurförhållanden. (I detta av
seende har väsentligt bättre lagringsbetingelser erhå llits under de senaste tio
tal åren, då ammunitionsförråd och durkar försetts med effektiva avfukt
ningsaggregat. Denna faktor bör sålunda bli av mer och mer underordnad 
betydelse). 

Utöver nämnda faktorer kan man tyvärr inte bortse från kostnaderna efter
som det i regel är fråga om förstörande provtagning då man tar ut ammunition 
för isärtagning för att komma åt krutet. I en del fall måste man nöja sig med 
att välja ut en enda speciell laddning eller krutmotor som inte får förbrukas i 
sin helhet vid varje provtagningstillfälle. Denna får då gälla som referensprov 
för hela krutpartier. Detta förfarande måste användas då det gäller dyrare am
munitionsenheter såsom 10,3 cm lysraket, 37,5 cm auraket, robotmotorer. 

I övriga fall väljes oftast åtta provenheter vid varje provningstillfälle. I ett 
smärre antal fall tas dock endast tre prov ut, nämligen då ett och samma krut
parti endast finns i ett sammansättningsparti ammunition och på endast en för
rådsplats. 

De uttagna provenheterna sänds t ill "störrningsverkstaden" vid Vingåkers-
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verken inom Förenade fabriksverken, där patronerad ammunition och liknande 
dras isär och krutladdningen kan åtkommas för provtagning. Beträffande 
denna störtningsverksamhet kan redan här omnämnas, att då det är fråga om 
ammunition med tändrör som också skall skyddstekniskt kontrolleras, utnyttjas 
samma ammunitionseffekter härför. Likaså om det är fråga om en skarp patron 
med sprängämne i spränggranaten som står i tur för årsprovning, utnyttjas gi
vetvis patronen även för detta ändamål, genom urborrning av sprängämnet ur 
granaten. Beträffande skyddsteknisk kontroll a v tändrör resp sprängämne, åter
kommer vi något härom senare. 

PROVNINGSMETODER FÖR KRUT 

Översikt över äldre metoder 
Av vad som ovan sagts i ett par olika sammanhang framgår det, att behovet 

är stort att kunna mäta stabiliteten hos krut. För detta ändamål har det kom
mit fram många metoder under årens lopp, allt sedan man började tillverka 
bomullskrut. Sålunda införde en av de första större krutkemisterna, F Abe!, i 
England redan på 1860-talet vad som därefter är kallat Abeltestet. Det användes 
på sina håll än i dag i en del fall. . . . . . . . 

De allra flesta av metoderna har t1llkommJt 1 anslutmng ull ullverknmgs
kontroll av krut eller för kontroll av dess råvaror, nitrocellulosa, nitroglyceri n 
o s v. Alla dessa metoder kännetecknas av att man forcerar sönderfallet hos de 
nitrerade produkterna genom uppvärmning av provet under kortare eller längre 
tid och vid för varje prov speciellt vald temperatur. 

Beträffande de äldre metoderna skall endast kort nämnas vad de i princip 
går ut på. . 

Ovan nämndes Abeltestet. Det utförs vid 80°C och avser att med hjälp av 
indikatorpapper (jodkaliumstärkelse) bestämma tiden i minuter tills nitrösa ga
ser börjar reagera med indikatorpapperet. Vid ett annat liknande pro': sker 
upphettning till 134,5°C och indi:,ering av nitrös gas sker med s k metylvwlett-

papper. · k · 11 b · ·· · ·· ,_ .. · Man gör i en del tester d1re t v1sue o servanon av nar mtros gas uof)ar vara 
synlig. Det mest an vända är det s k 65 ° -provet. Utöver att det använts för le
v eranskontroll av nytillverkad~ krut har det tidigare även använts v1d skydds
teknisk kontroll av äldre krut. T iden till "rödgasning" rör sig om storleksord
ningen 10-40 månader för krut med god stabilitet. För krut med begynnande 
sämre stabilitet är rödgasningstiden mindre än 6 månader enligt de tidigare gäl
lande svenska bestämmel~erna. Provet tar långt tid men kräver å andra sidan låg 
arbetsinsats. 

Andra liknande "rödgasningsprov" drivs vid t ex 100°C under 5-30 dygn 
beroende på vilken krutsort det är fråga om. Ä ven temperaturer~a 120° (för 
dubbelbaskruten) och 135 ° (för singelbaskruten) förekommer, varv1d testtiderna 
är nere i enstaka timmar till rödgasning. 

Vid andra typer av tester för krut mäter man kvantitativt mängden avg iven 
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as vid t ex 132 ° för Bergman-Junktestet. Vidare mäter man i ytterligare andra 
~ester den viktsförlust man får vid temperaturerna 105°C (dubbelbaskrut) resp 
110°C (singelbaskrut) vid lagring under 64 timma~: .. . 

Det finns således en hel flora ohka metoder for undersoknmg. Alla är em~l
lertid mer eller mindre behäftade med svaghete:na att de .~r skyddstekmsk 
kontrollsynpunkt inte särskilt väl återspeglar verkhgheten. De ar me~ andr~ ord 
våra att utvärdera och inte heller särskilt reproducerbara. De ger 1 allma~~et 
~ara ett primitivt svar ja/nej i vad mån ett visst mätvärde _för ett krutpoartJ m
nehålles eller ej. Man får däremot inte någon bra uppfattnmg om h_ur langt. ett 
··nderfall har nått under årens lopp jämfört med krutets ursprunghga kvahtet. 
~~te heller erhåller man besked om eventuella skillnader i stabilitet ·i olika de
lar av ett krutparti . 

Kromatografi och viskosimetri .. 
Genom utnyttjande av de moderna kemiska analysmetoder och ap~~:ater for 

undersökning som numera fin~s har man erhållit väs~ntligt bät~re :noJ~.1ghet att 
följa upp de kemiska förändrmgar som krut undergar under sm _hvsl,;u;?d. De 
komponenter i krut som man härvid i första hand koncentrerar s1g pa ar, som 
något berördes tidigare, dels ingående stabili seringsämnen och dels en av krutets 
huvudkomponenter, nitrocellulosan. . . 

Halten ingående stabiliseringsämnen och dess reaktwnsprodukter, . denvat, 
bestäms kvantitativt. Derivaten utgörs a v de ämnen som efter hand blidas ge
nom stabiliseringsämnenas reaktion med de i kruten ingående kväveoxiderna 
som avspjälkas vid krutets sönderfall. Bestämningen kan ske med någon form 
av s k kromatografi. I detta fall har valts tunnsk1ktskromatografen~g, e~ me
tod som tillämpad i detta sammanhang utvecklats av FOA och utnyttjats pa ma-
rinens explosivämneslaboratorium ett antal år. .. 

Metoden går i korthet ut på att man ur krutet extraherar ut forekomman_de 
stabiliseringsmedel och de bildade stabilisatorprodukterna med metylenklond. 
Extraktet analyseras genom att en mikrokvantitet anbringas på en glasplatta :ned 
ett tunt skikt adsorptionsmedel bestående av kieselgel. Glasplattan placeras 1 en 
panna med ett s k elueringsmedel, d v s ett speciell: valt lös~ingsmedel. Genom 
kapillärkrafterna stiger elueringsmedlet upp 1 gelsklkte~ varv1d det . me_d mikro
pipett applicerade provet med de sökta substanserna fölJer med upp 1 ~hktet med 
olika hastighet beroende på olika adsorptionsgra~. Su?~tansblandnmgen delas 
sålunda upp i ett antal fläckar i en rad, vilka kan 1dent1:.1er_as genom sm kar~.k
täristiska färg före och efter sprejning med v1ss reagenslosnmg och genom fiae
karnas placering på ett visst för varje ämne karaktäristiskt avstånd från start
linjen. (Bild 5 ). 

Genom att använda kända referenssubstanser i olika utspädningar på va_r~e 
platta jämsides med krutproven kan man göra en. _skattn~?g a:, mängd stab1l_1-
seringsmedel och derivat i de aktuella krutproven. Ännu hattre ar det emellerud 
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Bild 5. Tunnskiktsbomatogram av ett bra resp ett d/Uigt krut samt referens

fläcka'·· 

att med en s k densitameter göra en kvantitativ mätning. Vid de aktuella hal
terna stabiliseringsmedel om 1-5 % kan metodfelet hållas ungefär på -+- 5 Ofo, 
vilket vid rutinmässig kontroll är väl godtagbart. (Bild 6 ). 

Under utvecklingen av den beskrivna metoden har omfattande studier gjorts 
av hur olika stabilisatorer och dess derivat har undergått kemiska förändringar 
i krut som utsatts för forcerad lagring vid 65°C under loppet av ett hal vt t ill 

ett år - i en del fall t o m ännu längre tid . Dessa försök, som utförts med ett 
mycket stort antal prover av olika krutsorter av olika åldrar, ligger tillsammans 

med de kunskaper som finns beträffande stabilisatorernas och derivatens reak
tionshastighet i kruten, till grund för de kriterier efter vi lka man bedömer kru
tens stabi litet. 

Ett annat test som kan utföras med god reproducerbarhet är viskosimetri. Det
ta test avser bestämma den i krutet ingående nitrocellulosans medelmolekylvikt, 

som i färska krut ligger omkring 80.000-110.000. Vid åldrandet av ett krut 
bryts nitrocellulosamolekylen ner successivt. Detta kan mätas genom bestäm

ning av det s k "viskositetstalet" på en acetonlösning av krutet. Ju lägre v is
kositetstal som erhålls i förhållande till det ursprungliga, vid tillverkningstill

fället erhållna, desto större tecken föreligger på att nitrocellulosan brutits ner, 
vilket alltså utgör ett mått på försämrad stabilitet. 

A ven införandet a v detta prov har föregåtts a v omfattande jämförande visko

sitetsbestämningar på dels "normala årsprov" av krut och dels på krut som ut
satts för forcerad lagring vid 65 °C. Kriterier har sedermera fastställts för ut
värdering av erhållna resultat. 
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Bild 6. Utrustning för densitometerbestcimning av tunnskiktskromatogram med till

hörande skriv are till vänster. 

Viskositetsbestämningarna utförs med ovannämnda acetonlösningar i noggrant 

temperaturreg lerat vattenbad vid tre olika utspädningar. T iden för utrin ning av 
en viss volym genom ett kapillärrör mäts med optisk-elektronisk automatik, var
vid stor mätnoggrannhet och reprod ucerbarhet erhå lls. Metodfelet li gger vid 

viskositetsmätningen ungefär inom gränserna -+- 4 Ofo. (Bild 7). 
Eftersom uträkningen av viskositetstal och medelmolvikt är ganska tidsödande 

och antalet prov är betydande har det befunnits ändamålsenligt och tidsbesparan
de att ta i bruk en programerbar bordskalkylator. I programmet har bl a in

lagts vissa "if- conditions", innebärande att vissa kriterier i vissa faser av be
räkningen skall vara uppfyllda för att denna som sådan skall vara godkänd. I an

nat fall signalerar kalkylatorn "Omprovning"! 
Bordskalkylatorn användes för övrigt med stor fördel även vid beräkningen 

av resultaten efter kromatograferingen, för vi lken särskilt program utarbetats . 
Vid ovan beskrivna moderna provningsmetoder föregås normalt inte provning

en av någon temperaturhöjning av krutet, i motsats till de tidigare använda me
toderna. Härigenom är de erhållna resultaten mera rättvisande. Efter utförda 

undersökningar på ett och samma krutparti med några års mellanrum, med an
vändande av de beskrivna metoderna, beräknas en god prognos kunna göras 

avseende krutpartiets sannolika återstående livslängd. Detta är i ett nötskal ett 
av syftena med de moderna metodernas tillämpning vid skyddsteknisk kontroll 

av krut . 
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Bild 7. Utrustning för viskosimetri. Bilden visar tre viskasimetrar thermostaterat 
vattenbad samt tillhörande tre tidmätare på hyllan ovan badet. 

skyddsteknisk kontroll av sprängämne 
Man kan med fog säga att det kemiska sönderfall et hos dc flesta militärt an

vända explosivämnena är förb luffande litet. Detta gäller sålunda de ovan be
handlade kruten, men i än högre grad sprängämnena. Det är vad gäll er de flesta 
typer av sprängämnen t o m mycket svårt att påvisa några förändringar alls 
som säkert kan hänföras till lagringen under årens lopp. Man kan vara benägen 
att hålla med om riktigheten i det kanske något tillspetsade påståendet att om 
trotyl hade funnits för mer än 4.000 år sedan, då de egyptiska kungagravarna 
inreddes i pyramiderna, och man hade lagt in trotyl i dem, sku lle man fort
farande i dag finna samma trotyl opåverkad av lagringen! 

I någon mån gäller samma sak sprängämnena hexogen, hexotol (blandning av 
trotyl och hexogen), oktogen och oktol (trotyl!oktogen). Enligt en rekommen
dation utfärdad av berört rådgivande organ inom FMV ammunitionssäkerhets
kontor, i vilket organ även representant för FOA ingår, omfattas nämnda spräng
ämnen f n ej av den skyddstekniska kontrollen. Man har nämligen betraktat dem 
så stabila att det inte är meningsfullt att med nu tillgängliga metoder försöka 
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klarlägga några förändringar betingade av förvaringen. 
En ligt samma rekommendationer skall däremot bl a hexotonal (hexotol med 

tillsats av aluminiumpul ver), pentylsprängämnena och hexytol (hexyl / trotyl) 
undersökas med början dock först 30 år efter tillverkningen och därefter vart 
10:e år. 

Tetryl och minol (ammoniumnitrat/ trotyl / Al) bör stabi litetsprovas vart 10:e 
år med början v id 1 O års ålder. 

Det bör här observeras att den förda diskussionen och de relaterade rekom
mendationerna endast gäller under den viktiga förutsättningen att man i spräng
ämnet ej infört några främmande ämnen som kan påverka deras i grunden goda 
stabilitet. Likaså är det ytterst väsentl igt att alla konstruktionsmaterial, tätnings
medel, ytbehandlingsmedel o s v, som kommer i kontakt med explosivämnet 
undersökts i avseende på sin förenlighet med ifrågavarande ämne. (Detta gäller 
så lunda utöver sprängämnena inte minst kruten). Profylaktiska undersökningar 
måste sålunda vara utförda på förhand som typprovning före det man faststäl
ler en ammun itionskonstruktion och därmed val av material m m. A v detta 
framgår att det kan vara aktuellt att göra förenlighetsundersökningar med all a 
använda sprängämnen, även om de inte är aktuella för skyddstekn isk kontroll. 

Provningsmetoder för sprängämnen 
Eftersom sprängämnenas sönderfa ll över hu vud taget är svåra att mäta måste 

man i regel utsätta proven för forcerad lagring vid rel hög temperatur och un
der ett antal dagar eller veckor. 

Ett av de prov som länge använts i detta sammanhang är det s k viktsförlust
provet enligt FOA. Det grundar sig på att man mäter den viktförlust som nor
malt följer av ett kemiskt sönderfa ll genom att 2 g prov upphettas i ett noggrant 
temperaturreglerat aluminiumblock till exempelvis 132 °C i en liten glasflaska 
försedd med en "skorsten" av ett kapillärrör. Som resultat redovisar men en kur
va över viktsförlusten som funktion av tiden. Bedömningen av stabi liteten grun
dar sig dels på vad man empiriskt har erhå llit, kurvans lutning och eventuell 
förekomst a v spontant, katalytiskt sönderfall. (Bild 8 och 9). Dels grundar sig 
också bedömningen av resultaten på vad man teoretiskt kan tolerera vid ifråga
varande temperatur som provet körts vid, samt på erfarenhetsvärden av andra 
provningar på samma slags sprängämne, resp på samma sprängämnesparti. 

På senare år har det börjat komma fram modernare analysmetoder som f n 
prövas ifråga om sin tillämpbarhet på sprängämnen. Så lunda finn s olika slag 
a v nya termiska samt kromatografiska metoder. 

I samband med kommande skyddstekniska kontroll a v sprängämnen avses 
inom FMV användas s k termogravimetrisk och differentialtermisk analys. Den 
termogravimetriska analysen är en typ a v viktsförlustprov, där man värmer 
upp en milligramkvantitet snabbt under mycket definierade betingelser och får 
viktsförlusten uppritad på ett skrivande instrument direkt. I samma provnings
utrustning kan också en differentialtermisk analys utföras, som avser klarlägga 
förekommande värmeutvecklande och värmeupptagande reaktioner i spräng
ämnet. 
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Bild 9 . Exempel på skillnader i vikts/örlust inom et t och samma parti äldre tetryl. 

Bild 8. Exempel p,/ vikt s/örlu stkurvo,· /ör telryl vid olika temperaturer. 
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Vidare avses användas kromatografiska metoder för stabilitetsundersökning, 
utöver tunnskiktskromatografi även gaskromatografi, en inom den moderna ana
lyt iska kemin ofta förekommande metoder. Med dessa metoder bestämmer man 
renhetsgraden i sprängämnesproven och/eller förekommande föroreningar. Föro

reningarna kan utgöras av sönderdelningsprodukter från sprängämnet och halten 

härav kan sålunda vara ett mått på sprängämnets sönderfall. 
Det kan nämnas här att de berörda moderna metoderna för undersökning av 

krut och sprängämnen drar med sig en del investeringar ifråga om kvalificerad , 

dyrbar laboratorieutrustning. Detta skall då vägas mot värdet av att så vit t 
möjligt förebygga obehagliga överraskningar ifråga om eventuell nedgån g av 

kemiska stabi liteten hos explosivämnena till en oacceptabel niv å och konsek
venserna härav. I svåraste fallet kan självantändning inträffa enligt vad som 

ovan beskrivits. Kostnaden för utrustning och laboratorieundersökning är under 

alla förhå ll anden ändå försvinnande liten i förhållande till värdet av am
munitionen och de förråd, vapenbärare och fasta försvarsanläggningar de för 

varas i, vilka otvivelaktigt representerar mångmiljonbelopp var för sig. 

Åtgärder beträffande vätgas i stora ammunitionseffekter 
Beträffande sp rängämnena skall nämnas ytterligare en typ av skyddsteknisk 

kontroll som utförs, nämligen den uppföljning man gör av vätgasbildningen i 
större ammunitionseffekter. Det är främst de aluminiumhaltiga sprängämnena 

hexotonal och minol som - från det att sprängämnet är färskt - under lagrin g 
utvecklar vätgas . I någon mån har detta visat sig vara fallet ä ven med större 

ammunitionseffekter med hölje a v järn eller stål såsom sjöminor och sjunkbomber 
och med trotyl a v äldre datum. A ven i dessa objekt kan med tiden ansamlas 

vissa kv~ntiteter gas om höljena är tillräckligt täta. 
Den åtgärd man vidtar för att nedbringa riskerna härmed är att man dels 

kontrollerar förekomsten a v vätgas genom uppmätning med gasspårningsapparat, 
dels också utför en bortvädring av eventuellt ansamlad gas. Denna vädring sker 

med olika intervall, 2-7 år, beroende av t ex vilken halt som tidigare konsta
terats, "avklingningstakten", och intervall med vilket t ex översyn av viss typ 

av mina utförs. Eftersom särskilt marinen innehar flera ammunitionstyper av 
här aktuellt slag, såsom au-granater, minor och stridsdelar ti ll torpeder, är denn a 
form av ammunitionsövervakning särskilt aktuell för marinen. 

skyddsteknisk kontroll beträffande kopparazid 
Slutligen ska ll beröras helt kort en annan sida av den skyddstekniska kontrol 

len . 
I en del ammunitionskonstruktioner är det aktuellt att klara ut i vad mån 

kopparazid förefinns och i så fall i vilken utsträcknin g. Det gäller främst ar
tilleritändrör men även andra ammunitionsdetaljer eller -effekter. Det är fråga 

om de konstruktioner där kombinationen blyazid - mässing (eller annan kop
parlegering) förekommer. Att denn a kombination inte bara teoreti skt är olämp-

176 

!"g utan även olämplig i praktiken har man fått bitter erfarenhet av i sam

~a~d med en del olyckor och olyckstillbud m~d ammun iti01~ med tät~drör med 
ämnda kombination. Bl a erhölls ett olyckstt llbud 1950 vtd hantenng av en 

;~da med tändrör tillhörande den svenska marinen . Enl igt vad man efteråt kun
de konstatera hade tändrören erhållit så kraftiga kopparazidangrepp att han-

teringssäkerheten var äventyrad. . . 
Kopparazid uppkommer genom att blyazid i närvaro av fukttg !uft blidar g~s

formig väteazid (HN3) som i si n tur förenar sig med koppar ttll kopparaztd . 

(Man måste räkna med att fukt alltid finns i tillräcklig mängd, om tnte annat 

så inneslutet i konstruktionen.) 
Egentligen är det gåtfu llt att koppar eller kopparlegering över. hu v ud t.age~ 

förekommer som material i sprängkapslar eller i andra konstruktiOnsdetalJer t 

ammunition i de fall blyazid samtidigt förekommer som tändämne. 
Redan 1916 påpekade A Stettbacher i den tyska t idskriften Zeitschrift Schiess

und Sprengstoffwesen att komb inationen koppar och blyazid kunde ge koppar

azid. Varningen upprepades bl a i såväl 1919 års som 1933 års upplagor a v 

"Schiess- und Sprengstoffe" a v samma författare. A ven Tharaldsen tar i "Explo
sivstoffer" 1950 upp samma problem. Under 1940-talet gjordes en del försök 

såväl utomlands som i Sverige för att klarlägga kopparazidens egenskaper. Re

sultaten visade emellertid att någon ökad slagkänsli ghet inte erhölls. Tyvärr u.t
fördes möjligen inte undersökningar för att belysa den i förhållande ~ill blyazt:J 
ökade rivkänsligheten resp ökade känsligheten för tändning av stattsk elektri

citet. Det var först i början a v 1950-talet som allsidiga undersökningar, inte 
minst här i Sverige, kartlade att olika former av kopparazid kan bildas med 

från varandra ski lda egenskaper. . . 
Den högre rivkänsligheten hos kopparazid kan vara utomordentltgt all.varl~g 

om beläggningen lägger sig på kritiska ställen i t ex ett tändrör på en rörltg sltd 

av mässing i en sprängkapselsäkring eller på en spärrfjäder av .fosfor~rons: Ju 
kraftigare denna beläggning är, desto farligare är den. Kopparaztd är. vtsserltgen 
enli gt ovan bara i vissa avseenden ett känsligare tändämne än blyaztd men det 
all varliga är att man kan få detta oavsiktliga tändämne på "fel" ställen i ett 

tändrör eller inne i en annan del av en ammunitionseffekt, där koppar eller 

mässing förekommer . 
Genom isärtagning av ett antal ammunitionsobjekt som skall provas i avseen

de på kopparazid och ytterligt noggrann okulärkontroll klarläggs omfattnin~en 
av ifrågavarande angrepp. Misstänkt korrosion testas med en järnkloridlösmng 

som rödfärgas om det är fråga om kopparazid . Genorri mätning av hur må~ga 
minuter det tar för järnkloriddroppen att avfärgas får man en god uppfattmng 
om angreppets farlighetsgrad. Avfärgningstiden står nämligen i proportion till 

angreppsgraden mätt i mg kopparazid/ytenhet enligt vad man klarlade på FOA 
på 1950-talet. I det sammanhanget fastställde man också kritisk skikttjocklek, 
i vilken en detonationsöverföring kan ske, kritiska lägen för azidbildning, över-

föringsavstånd m m. . 
Resultatet av den skyddstekniska kontrollen beträffande kopparaZtd behand

las inom FMV av en särskild rådgivningsgrupp inom ammunitionssäkerhetskon-
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toret. Denna utfärdar rekommendation till grund för beslut om eventuellt skju t
förbud och/eller transportförbud för att först nämna de svåraste fallen. I lind
rigare fall anger man antalet år till nästa provtagningstillfälle. I en del fall kan 
ifrågavarande ammunitionseffekt, på basis av utförd kontroll och bedömning, 
helt avföras beträffande behovet av fortsatt skyddsteknisk kontroll. 

För att eliminera kopparazidproblemet har man i samband med revidering av 
äldre ammunition, respektive vid nytillverkning, satt som mål att undvika den 
olyckliga kombinationen blyazid/mässing. I konstruktionerna ingående spräng
kapslar och tändhattar har börjat laddas med silverazid i stället för blyazid. 
Silveraziden har mindre benägenhet än blyazid att med kopparlegeringar bilda 
kopparazid. I andra fall har man ersatt mässing och liknande legeringar med t ex 
aluminium där detta varit möjligt. 

Radikala konstruktionsändringar k;;tn sålunda i detta fall sägas ha blivit en 
nödvändig följd inte enbart av inträffade olyckor. Den skyddstekniska kontrol 
len har bidragit till att lämna underlag för ,bedömning av vilka förebyggand e 
åtgärder som varit lämpliga att sätta in i de fall så befunnits erforderligt. 

Litteraturförteckning: 
S Lamnevik -J Hansson . Kompendiet "Explosiväm)leskemi", Militärhögskolan. 
J Hansson. Rapport FOA 1, D1052-D1 1972. 
Chemical problems connected with the stability of explosives, kompendier utgivna 1967, 
1970 och 1973 av Sektionen för Detonik och Förbränning, Sv Nationalkommitten för 
Mekanik. 
Stettbacher A. Z. Schiess und Sprengstoffwesen, 1916. Schiess und Sprengstoffe, 1933. 
Tharaldse,n Th. Explosivstoffer, 1950. 
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Fast optik och helt 
oberoende siktlinje. 
Systemet med sin fasta optik är konstruerat 
så att vapnets rörelser inte påverkar 
skyttens riktarbete . Målföljningen blir 
därlör mycket lätt , vare sig målet är still a 
eller rörligt . 

Skytten behöver bara hålla målet i 
hårkorset. En elektronisk ka lkylator i 
systemet gör de nödvändiga ballistiska 
beräkningarna och riktar automatiskt in 
to rn och eldrör med hjälp av servon . 

Den nya principen i systemet gör att 
skytten kommer både snabbare till skott och 
når större träffsäkerhet än med andra 
ri kt- och eldl edn ing ssystem för stri ds
vagnar. 

Svenska armen valde AGA. 
För sin infanterikanonvag n IKV 91 har 
armen gjort omfattande provs.kjutning ar 
med utrustningar av olika fabrikat. Mot 
L ex. mål som rörde sig med 40 km/ tim . på 
upp till1000 m avstånd uppmättes med 
AGA :s utrustn ing så låg träffspridning som 

0,5 m i röre lseriktningen . Riktsprid ningen 
var 0,25 m och tiden till skott mycket kort. 

Dessa provskjutningar plus övriga 
tekniska egenskaper, pris och leverans
kapacitet gjorde att man valde AGA, i hård 
internationell konkurrens. 

AGA 
Aerotronies AB 

161 61 LIDINGÖ 

GUST AF von HOFSTEN "Operation HERKULES" 

Forts. från m 3/1975. 

HUVUDDRAGEN A V OPERA TIONSPLANEN 

En förutsättning för att en landstigning sku lle lyckas var, ansåg man, att öns 
motståndsförmåga nedbringats genom en gradvis intensifiering av flyganfallen. 
Dessa skulle koncentreras till fl ygfält, flygplan, lv-batterier, kustbatterier och 
motståndsområden . En vecka till 14 dagar efter det att Rommel gjort halt i 
Afrika skulle även flyg från ökenfronten kunn a sättas in. För att ytterligare 
minska motståndskraften skulle en skärpning av sjöblockaden eftersträvas. Bl a 
skulle ubåtar ur den i Medelhavet stationerade tyska ubåtsflottiljen tidigt inta 
anfallslägen öster och väster om Malta. 

Grundtanken i operationsp lanen var att man, efte r att med luftlandsatt trupp 
bl a slagit ut strandförsvaret och säkrat landsti gningsstränder, skulle landsti ga 
med hu vuddelen av infanteridivis ionerna på den SV kusten. Härigenom skulle 
man v isserligen landsti ga på en otillgä nglig kust, men också i en riktning som var 
oväntad och svagt försvarad. De luftlandsatta och landstigna förbandens primär
uppgift var att snarast erövra Marsa Scirocco från landsidan varefter tung mate
ri el skulle landsättas här. Genom avledande landstign ings- och skenföretag mot 
andra delar av ön, skull e fienden i det längsta hållas i ovisshet om var hu vud
landstigningen skulle ske. H uvudm ålet var Valletta. 

Efter en intensiv för bekämpning skulle fas l inledas på eftermiddagen dagen D. 
En förstärkt bataljon ur 7. tyska fa ll skärmsdi visionen skulle då söderifrån fl ygas 
in med glidflygplan och landa v id det lilla flygfältet Krendi ca två km från den 
SV kusten (se skiss 3 ). Detta förband hade till uppgift att nedkämpa så många 
lv-batteri er som möjli gt i området samt att säkra två landst igningsstränder väster 
och öster om den lill a, praktiskt taget oförs varade fiskehamnen Macluba. Någon 
timme senare skulle resten av divisionen i trupptransportflygplan och glidflyg
plan flyga in söderifrån över de tystade lv-batterierna och hoppa resp landa i 
området Krendi-Luqa-Zurrieq . Deras uppgift var att ta flygfälten samt falla 
kustförsvaret i ryggen . s kull e fly ghiten va ra förstörda ell er a lltför starkt försva-

179 



,, 
<· ,. ~ 
---~ 

~ 't 
~ c,. 
~ 

·t ;: ~ ' 
" 'l~ -;:. ,, 'e "1: ~ ' ' ~ 

< 
'D " " 

< 
'~ 

t) 

" ~ 

;l~ • % l ~~ 
Skiss 3. 

180 

~ 
< 
~-, 

} 
~~ 

~· 
·~ 

~ t 
i '':.) 

/} 

"' 
VJ ,, -~ ) 

lt (:B; 
o 

'• 

< 
"' 

rade, skulle särskilda ingenjörsenheter snabbt kunna konstruera landningsstråk 
i tagen terräng. De tidigare bogserande Stukaplanen skulle nu börja en häftig 
störtbombning av lv-ställningarna i området. 

Fas 2 skulle omfatta själva huvudanfallet. Vid midnatt dagen D skulle de 
italienska divisionerna "Friuli" och "Livorno" samt specialregementet "San Mar
co" landstiga på de av luftlandsatta förband hållna stränderna på en sammanlagd 
bredd av 7 km. Omedelbart därpå skulle förstärkningar a v tung materiel till de 
luftlandsatta förbanden landsättas på de tagna flygfälten. I gryningen skulle den 
italienska fallskärmsdivisionen "Folgore" flygas in i tre omgångar söderifrån litet 
längre västerut och släppas i området Dingli-Rabat. Förbandets uppgift var bl a 
att ta viktiga höjdpartier och skydda den NV flanken. 

Efter att ha erhållit förstärkningar och konsoliderat sina ställningar skulle den 
tyska lldiv, förstärkt med förband ur div "Friuli" och "Livorno", börja ett fram
trängande österut mot Safi-Hal Far i riktning mot Marsa Scirocco. 

Härutöver skulle också före gryningen en mindre luftlandsättning med glid
flygplan ske mot Benghaisafortet. En landstigning med röjdykare skulle följa för 
att rensa stranden. I gryningen skulle så trupp och stridsvagnar landsättas för att 
bilda ett mindre brohuvud. Detta skulle sedan utvidgas norrut mot Marsa Scirocco 
och kontakt sökas med de västerifrån anfallande förbanden. 

Strax före landstigningen vid Benghaisa skulle ytterligare landstigningar ske. 
Omkring 2 000 man med bl a röjdykare skulle landstiga på Xorb-Il-Ghagin
halvön och på båda sidor Delimarahalvön i avledande syfte. En mindre comman
dostyrka skulle försöka oskadliggöra de fyra 30,5 cm och två 19,0 cm pjäser, 
som annars skulle kunna verka mot landstigningsstyrkan vid Benghaisa. Avsikten 
var att ge intryck av att Marsa Scirocco var huvudlandstigningsområdet. Under 
dygn D + l hoppades man totalt kunna landsätta omkring 36 000 man. 

För att ytterligare förvilla motståndaren skulle skenföretag med snabba sjö
stridskrafter sättas in mot Mellieha Bay, Maddalena Bay och Tuffieha Bay sam
tidigt med huvudlandstigningen. Härvid skulle också fällning av rökbomber ske 
över dessa stränder. Vidare skulle samtidigt med den stora luftlandsättningen 
dockor luftlandsättas V och NV om Valletta för att missleda försvararna. 

Vid de inledande luftlandsättningarna och landstigningarna skulle sjö- och flyg
stridskrafter svara för ett intensivt bombardemang a v försvaret i landstignings
zonerna. Artillerifärjor skulle utmed den norra kusten öppna eld mot huvudsta
den Valletta. 

I samband med huvudlandstigningen på Malta var avsikten att huvuddelen av 
division "Superga" skulle landsättas på Gozo, för att där upprätta en försörj 
ningsbas för förbanden på Malta. Härefter skulle ett förstärkt regemente vid 
behov landstiga NV om Valletta för att splittra huvudstadens försvar. 

Så snart de två första infamericliv landstigit och säkrat ett brohuvud, skulle 
så divisionerna "Assietta" och "N apoli" senast natten till dagen D+ 2 landstiga 
på SV-kusten. Om försvaret kring Marsa Scirocco redan hade fallit planerades 
i stället att låta delar av div "Assietta' 'och "Napoli" landstiga där. Deras upp
gift tillsammans med div "Folgore" var att tränga norrut väster om Valletta för 
att söka skära a v ön på minen och därefter ta huvudstaden. 
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Då de på SV-kusten landstigna förbanden bakifrån säkrat Marsa Scirocco, 
skulle arti lleri och annan tung materiel landsättas här. Först därefter skulle 
HERKULES slutfas inledas med att hela operationens huvudmål - Valletta -
sku lle anfallas från S till SV. Inte förrän staden fallit skulle reserven, den ita
li enska luftl andsättningsdi visionen " La Spezia", luftlandsättas . Denna skulle er
sätta och förstärka övriga di visioner i de åte rstående striderna, som hade till mål 
att erövra hela ön. 

Det sätt på v ilket operationsplanen var uppgjord tyder på att man lärt sig 
läxan fr ån Kreta. Förutsättn ingarna var ju också i de flesta avsee nden gy nnsam
mare. Man hade t ex haft tid att skaffa sig ett betydligt bättre underrättelse
underlag för HERKULES. De utvalda luftl andsättningsområdena va r sålund a 
väl kända liksom förs varets gruppering i stort. Maltas läge i Medelhavet och öns 
militärgeografi skapade också bättre förutsättningar för att man snabbt skulle 
kunna sätta in reserver i hotade riktningar. 

Trots alla gynnsamma faktorer lät man sig inte missledas . Maltas starka för
svar och stora motståndsvilja sku lle komma att kräva en kraftfull insats. Att sök a 
a v göra om anfallet skulle ha lyckats ligger utanför ramen för denna studie, men 
att striderna hade blivit hårda, därom råder nog ingen tvekan. Att detta stod 
fullt klart för axelmakterna, framgår bl a av den omfattande sjukvårdsorganisa
tion, som planlagts med bl a ett stort antal förberedda operationslag och vå rd
platser på Sicilien. 

OPERATION HERKULES INSTA.LLS 
Riktlinjerna för axelmakternas krigföring i Medelhavsområdet, som dragits upp 

i slutet av apri l 1942, skulle nu omsättas till verklighet. Rommel hade fått som 
han vi lle och arbetade febrilt på att bli klar med förberedelserna för sin offensiv. 
Den 26 maj startade denna enligt planerna. Efter hårda strider genombröts den 
brittiska fronten och redan den 20 juni hade Tobruk fallit. H ärvid kom stora 
kvantiteter ammunition och dri vmedel att fa lla i tyskarnas händer. Rommels ull 
derhållslinjer var hårt ansträngda och Tobruks förråd kom som en skänk från 
ovan. 

I och med Tobruks fa ll skull e nu Rommel enligt planerna göra halt och fl yg 
stridskrafter överföras från Nordafrika till Sicili en inför det förestående anfa llet 
mot Malta. 

Måhända anande vad som komma sku ll e skrev Musso lini , på generalstabsche
fen Cavalleros inrådan, den 21 juni ett brev t ill Hitler, vari han framhöll at t 
förberedelserna för HERKULES var långt framskridna, men att det fonfarande 
erfordrades 40 000 ton dr i v medel samt 30 000 ton i reserv för att operationen 
skulle kunna genomföras. Han vädjade ändå till Hitler att håll a fast v id den 
uppgjorda planen att låta Afrikakå ren göra halt medan HERKULES genomför
des. Denna vädjan kan synas något märklig, då Rommel stod under itali enskt 
befäl och hade klara order att inte överskrida gränsen till Egypten. Den visar 
bara Hitl ers stora inflytande över sin vapenb roder och dennes i detta fa ll befo
gade misstro mot Hitler. 
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Rommel, som efter Tobruks erövring utnämts till fältmarskalk, hade länge 
varit sta rk anhängare av tanken att Malta sku lle erövras. Han hade sett de 
förödande resultaten av att Maltas sjö- och flygstridskrafter hade kunnat ingripa 
mot underhållstransporterna till Nordafrika. Han hade redan på våren 1941 
t o m själv erbjudit sig att leda en erövringsoperation mot ön . N u hade emellertid 
läget has tigt förändrats, ansåg han . I och med erövringen av de stora oskadda 
förråden i Tobruk fanns det ingen an ledning att göra hal t för att på sikt för
bättra underhållsläget genom att ta Malta. Den 8. brittiska armen var skakad 
och stod, ansåg Rommel , inför sitt snara sammanbrott. Här gällde det att behålla 
initiativet och fortsätta förföljandet av den snabbt retirerande fienden . Vägen till 
Alexandria och Suez låg öppen. 

Den 22 juni sände RommeJ till den tyska mili tärattachen i Rom, general von 
Rintelen , en begäran om att bli löst från sina italienska överordnades order att 
avbryta offensiven. von Rintelen tog ej upp frågan med Mussolini, utan kontak
tade i stället OKW. Han fick då beskedet att Tobruks erövring helt förändrat 
läget, varför HERKULES inte längre behövde genomföras. von Rintelen vädjade 
förgä ves till general Jod!, som av många ansågs vara den enda som vågade säga 
emot Hitler. 

Vad låg då bakom OK W :s plötsl iga omsvängning? Som så ofta förut var det 
inte den egna öve rtygelsen, utan en av Hitler påtvi ngad uppfattning, som var 
orsaken. Hitler hade alltsedan mötet i Obersalzberg den 30 april känt allt större 
olust över det då, med hans motv illi ga samtycke, fattade beslutet att HERKULES 
skulle genomföras. Den 20 maj k largjorde han för sin omgivning sin a starka 
tvivel över att HERKULES skulle lyckas. OKW:s försök att övertala Hitler att 
trots all t hålla fast vid den beslutade planen, fick dock motsatt effekt. Dagen 
därpå förklarade Hitler nämligen rättframt, att han helt enkelt inte vi lle genom
föra HERKULES då företaget skulle misslyckas . 

Härmed var egentligen HERKULES saga redan all. .i\ven om det formellt var 
Mussolini , som hade att fatta bes lut om och genomföra operationen, så innebar ett 
nej från Hitler med nödvändighet att operationen var dödsdömd. Tyska förband 
och materiel var en oundgänglig nödvändighet för att HERKULES skulle kunna 
genomföras. Men Mussolini svävade alltjämt i okunnighet om Hitlers beslut, även 
om han, som framgått, tydligen hade sina misstankar. 

När Hitler den 22 juni fick Rammels vädjan att få fonsätta förföljandet av 
8. armen, kom det därför sannolikt som en lättnad. Nu var han emellertid tvung
en, att även låta sin allierade förs tå hans uppfattning om det vansinniga i att 
genomföra HERKULES. Detta gjorde han redan samma dag i ett radiomedde
lande till Rom, dock utan att med ett ord beröra Malta . I stället utnyttjade han 
all sin övertalningsförmåga i en ordrik fraseologi för att framhålla k lokheten i att 
nu "slita Egypten ur Englands grepp". 

Trots att Mussolini dagen innan i sitt brev till Hitler uttryckt motsatt uppfat t
ning, blev han nu helt smittad a v Hitlers eldande entusiasm. von Rintelen, som 
överlämnade Hitlers meddelande till Mussolini, skriver: " Han såg stolt på mig 
och blev eld och lågor". Cavallero, som var den på italiensk sida som hårdast 
förfäktat nödvändigheten av att genomföra HERKULES, kunde inte få gehör 
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för sina motargument. Operationen beslöt uppskjutas till september. Redan dagen 
därpå gav det italienska överkommandot order till RommeJ att fortsätta offen
stven. 

Det var emellertid inte bara Cavallero, som var emot operationens uppskju
tande. OB Syd, Kesselring, som enligt de ursprungliga planerna redan börjat om
basera sina flygstridskrafter från Afrika till Sicilien, var av den bestämda upp
fattningen att HERKULES borde genomföras. Den 25 juni reste han tillsammans 
med Cavallero till Nordafrika bl a för att försöka övertyga RommeJ om hur fel 
det var att, utan att först ha säkrat sina redan långt uttänjda underhållslinjer, 
fortsätta offensiven. RommeJ hade emellertid, utan att invänta Commando Supre
mos beslut, redan återupptagit offensiven och ingenting kunde förta hans entu
siasm eller ändra diktatorernas redan fattade beslut. Först på en direkt order a v 
Hitler, tvingades Kesselring foga sig i beslutet. De katastrofala följder, som Rom
mels återupptagna offensiv skulle medföra, tycks ha rättfärdigat Kesselrings 
farhågor. 

Cavallero måste ha insett att beslutet att åter uppskjuta HERKULES innebar 
att operationen aldrig skulle genomföras. För detta talar hans order redan den 7 
juli till operationsstaben att lägga anfallsplanerna åt sidan. Först under mitten av 
juli inträffade dock det, som rent praktiskt skulle omintetgöra genomförandet av 
HERKULES, åtminstone under 1942. Redan den 30 juni hade Rommels strids
krafter hejdats vid El Alamein. Efter hårda resultatlösa strider beslöt Commando 
Supremo och OKW i mitten av juli, att kasta in de förband som var avsedda fö r 
HERKULES. Därmed var det sista av de för HERKULES så ödesmättade be
sluten fattat. Detta innebar, som Kesselring skriver i sina memoarer, "dödsstöten 
för den gemensamma krigföringen i Nordafrika". Utvecklingen på de olika krigs
skådeplatserna skulle i fortsättningen som bekant inte medge någon möjlighet att 
åter aktuålisera planerna för HERKULES. Den 17 juli återkallades de tyska 
samverkansofficerarna och den 27 juli inhiberades operationen officiellt. 

SANNOLIKA ORSAKER TILL A TT OPERATIONEN INSTALLDES. 
EN ANALYS 

Bakgrund 
I mitten av juni 1942 stod axelmakterna inför de största framgångarna under 

hela kriget. De tyska divisionerna tycktes oövervinnerliga. Så gott som hela 
Europa hade erövrats. På ostfronten hade tyskarna inlett sommaroffensiven och 
divisionerna stod nu nästari framme vid Don. I Nordafrika hade, som vi sett den 
tysk-italienska offensiven lett till 8. armens snabba reträtt och Tobruks plötsliga 
fall. Vägen till Suez låg öppen. 

Mot denna bakgrund kan man förvånas över hur en liten ö, knappt synlig på 
världskartan, kunde undgå det öde, som de båda axelmakterna gemensamt hade 
beslutat - ockupation. Med den oerhörda krigspotential, som man totalt förfo
gade över, borde ingenting kunnat förhindra detta. Vad var det då som låg 
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bakom det, som vissa krigshistociker betecknat som ett av axelmakternas stora 
misstag under andra världskriget? 

Vilka faktorer som var de slutgiltigt avgörande för diktatorernas beslut att 
inte genomföra HERKULES, är omöjligt att med säkerhet fastställa . De fattade 
sina avgörande beslut utan överläggningar inom resp operationsstaber, var för 
underlag härför saknas. Däremot ger befintligt källmaterial grund för att med 
viss grad av tillförlitlighet ändå bedöma de troliga orsakerna. Bl a kan diktato
rernas tidigare ageranden och uttalanden rörande HERKULES ge underlag för 
sådana bedömanden. 

Avsaknaden av en gemensam tysk-italiensk strategi i Medelhavsområdet 
Kännetecknande för axelmakternas krigföring i Medelhavet och Nordafrika 

kom att bli frånvaron av en gemensam strategi. En samordnad målsättning för 
och ledning av kriget mot den gemensamma fienden, borde ha varit en naturlig 
följd av Italiens inträde i kriget. Att så inte blev fallet, har en rad förklaringar, 
av vilka här endast en skall beröras . 

När Tyskland på allvar ingrep i kriget i Nordafrika under våren 1941, hade 
man inga offensiva planer. Syftet var främst att förhindra en hotande italiensk 
förlust. Det allt överskuggande intresset riktades vid denna tidpunkt mot Ryss
land. Det var först under våren 1942, som tanken på en offensiv i Nordafrika 
på allvar uppstod. Genom att från Sydryssland norrifrån tränga ned mot Mellan
östern, uppmålades möjligheten att i en stor kniptångrörelse hota det brittiska 
imperiet. 

Mot dessa globalstrategiska tyska tankar kontrasterade den begränsade italiens
ka målsättningen starkt. Italien var vid inträdet i kriget (1940) inte förberett för 
ett storkrig. Genom att ingriap i vad man trodde vara krigets slutskede, skulle 
landet tillförsäkras en plats vid fredsförhandlingarna. s åledes inträdde man i 
kriget utan några klart uppställda militära mål och var från början inställd på 
en defensi v i Libyen. Först i och med Frankrikes fall , beslöt Mussolini att övergå 
till en begränsad offens i v. 

De båda ländernas helt skiljaktiga målsättningar avseende kr iget i Medelhavs
området var således en a v orsakerna till att en gemensam strategi i detta område 
inte kom till stånd från krigets början . Den misstänksamhet, prestige och avund
sjuka, som länge kom att prägla samarbetet mellan de båda axelmakterna, för
svårade också i hög grad möjligheterna att under krigets lopp skapa en gemen
sam strategi. Följden blev den halvhjärtade och improviserade krigföring i Medel
havsområdet, som bl a ledde till det oöverlagda och hasardartade beslutet att 
fortsätta ökenoffensiven och uppskjuta HERKULES. 

Hitlers motvilja mot HERKULES 
Som framgår av det föregående, kom Hitler personligen att spela en av

görande roll när beslutet om att åter uppskjuta HERKULES fattades . Därför är 
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det av särski ld vikt att klarlägga Fuhrerns inställning till en ockupation av Malta . 
Redan p å våren 1941 , då frågan om en erövring av Malta för första gången 

togs upp, märktes hos Hitler stark ovilja mot ett landstigningsföretag. Det ligger 
här nära till hands att dra den slutsatsen, att erfarenheterna från den nyligen, 
om inte officiellt, så inofficiell t uppskjutna operationen SEELOWE spelade en 
stor roll för Hitlers inställning till en ockupation av Malta. Han hade under 
förberedelserna för SEELOWE snart tvingats konstatera de stora problem och 
risker, som var förknippade med en invasion över havet. Hans tveksamhet inför 
SEELOWE kontrasterar skarpt mot den tidigare landkrigföringen. Denna hade 
ju karaktäriserats av snabba, djärva och djupa stötar långt in i fiendens linjer. 
Nu mötte emellertid en för Hitler ny militär operation - att landstiga på en 
försvarad kust. Detta var ett företag där blixtkrigets principer inte kunde till
lämpas. Han stod inför en militär operation, som han helt enkelt inte kände sig 
behärska. Han hade en instinktiv och irrationell rädsla för sjömilitära operatio
ner. Han sade en gång till Raeder: "På land är jag en hjälte, men på sjön är jag 
en kruka". 

Rädslan för ett miss! yckande låg också bakom den tyske diktatorns skepsis 
mot HERKULES vid en av Raeders föredragningar på hösten 1941. Hitler klar
gjorde då, att med ett starkt försvar på Malta skulle varken landstigning eller 
luftlandsättning kunna genomföras. Under alla omständigheter skulle detta vara 
omöjligt för italienska stridskrafter. 

Tidigare hade Hitler skyggat inför en landstigningsoperation . Nu hade tvek
samheten också kommit att omfatta en operation med luftlandsatta förband. Det
ta hade dock sin förklaring. I slutet av maj 1941 hade den förlustbringande Kreta
operationen genomförts. Hitler hade tagit mycket illa vid sig a v de stora förlus
terna. Av sammanlagt 22 000 man hade 6 500 stupat, sårats eller saknats. Hitler 
ansåg efter Kretaoperationen, att fallskärmstruppernas tid var förbi. Han ville 
därför inte ta risken av att på Malta åter för lora stora delar av sina lufdand
sättningsförband. En alldeles särsk ild orsak härtill kan ha varit det hot om en 
allierad landstigning i Norge ell er Frankrike, som Hitler vid denna tid ansåg 
föreligga. Härvid skulle luftlandsättnin gsförbanden utgöra en snabb gripbar re
serv. Han hade vidare uppenbarligen respekt för det starka brittiska försvaret av 
ön och insåg sannolikt också, att engelsmännen skulle försvara ön lika intensivt, 
som de försvarat sina egna öar under slaget om Storbritannien. En förutsättning 
för framgång skulle enligt Hitler vidare vara deltagande av starka tyska förband. 
Detta skulle innebära att resurserna sku lle splittras i en trots allt sekundär rikt
ning, samtidigt som starkast möjliga stridskrafter krävdes inför de avgörande 
offensiverna, både på ostfronten och i Nordafrika. 

Hitlers motvilja till HERXULES förstärktes genom det lojala stöd som Göring 
härvid gav honom. Denne var också rädd för ett nytt Kreta, med dess väldiga 
förluster, trots att operationerna ju hade mycket lite gemensamt. Efter kriget lär 
Göring ha tagit på sig "äran" av att ha övertygat Puhren att överge planerna 
på en ockupation av Malta. Han kan, liksom Hitler, också ha misstrott italienar
na. I alla händelser lär han ha sagt: "Försök bara att genomföra en gemensam 
invasion med italienarna". 
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Att rädslan för ett misslyckande var grundorsaken till I-liders tidiga skepsiö 
mot HERKULES, framkom tydligt den 21 maj 1942 då general Student kallades 
till högkvarteret för att redogöra för planläggningen av HERKULES. Efter att 
otåligt ha lyss nat till föredragningen, hade Hitler många invändningar: "Jag 
försäkrar Er, att så snart vi börjar vår attack kommer Gibraltareskadern och 
Medelhavsflottan från Alexandria att gå till sjöss. Ni förstår hur italienarna 
kommer att reagera! I samma minut de får nyheterna på radion, kommer de alla, 
både strids- och landstign ingsfartyg, att sätta kurs mot hamnarna på Sicilien. Ni 
kommer att bli sittande ensam på ön med era fallskärmssoldater! " 

Här framkommer med all önskvärd tydlighet Hitlers stora misstro mot italie
narna. All erfarenhet hade visat, menade Hitler, att de inte besatt tillräcklig 
offensivlusta. Inte heller hade itali enaren den grundli ghet och punktlighet, som 
var förutsättningen för en så komplicerad operation . En annan färmsättning för 
HERKULES genomförande var att operationen hemlighö ll s. Detta sku lle inte 
italienarna klara, menade Hitler. Till raden av argument fogade han också sina 
tvi vel över att ön efter en erövring skulle kunna försörjas. Det sjötransporterade 
underhål let skulle störas av engelsmännen, och tyskt transportflyg i erforderlig 
utsträckning kunde ej avdelas. Slutligen klargjorde Fi.ihren att om Tobruk erövra
des, kunde man avstå från Malta, emedan underhållet då kunde dras fram via 
Kreta till den frontnära hamnen Tobruk. Overläggningarna avs lutades med att 
Hitler beslöt att HERKULES, som han något egenartat uttryckte det, tills vidare 
endast "andligen skulle förberedas". För att hålla skenet uppe genternot italienar
na, skulle de tyska förband, som redan omgrupperats till Syditalien, dock inte 
dras tillbaka. 

General Students invändningar var resultatlösa. Han fick beskedet att HER
KULES skulle uppskjutas till efter 1942 och blev t o m förbjuden att återvända 
till planläggningsarbetet i Rom. 

Hitlers misstro mot italienarnas offensivanda var gammal och djupt rotad. 
Han ansåg att deras bristande grundlighet och punktlighet var en del av den 
italienska nationalkaraktären, vi lken sku lle kunna äventyra hela operationen. 
Erfarenheterna från den italienska krigföringen på Balkan, i Nordafrika och i 
Medelhavet styrkte detta. Nu gällde det dessutom ett företag, som krävde intim 
samverkan och samordning mellan såväl arme, flotta som fly gvapen. Den bris
tande samverkan mellan den italienska flottan och flygvapnet tidigare under 
kriget, måste ha varit väl känd av Hitler. 

Att engelska sjöstridskrafter skulle göra allt för att försvara Malta, var sanno
likt en riktig förutsägelse. Om Malta fallit sku lle engelsmännen troligen också 
göra allt för att störa axelns underhållstransporter ti ll ön. Det förefaller emeller
tid osäkert om det senare sku lle ha lyckats. Engelsmännens försök att ingripa 
under det tyska anfallet mot Kreta våren 1941, hade resulterat i svåra förluster 
för Medelhavsflottan p g a det tyska flygets effektivitet. Nu skulle de tyska all
flygningsvägarna vara kortare, även om brittiskt hangarfartygsburet flyg i gen
gäld skulle kunna ingripa västerifrån. De korta transportvägarna och möjlig
heterna att skapa lokalt sjö- och luftherravälde i det begränsade operationsom
rådet, borde ha kunnat säkerställa det sjöburna underh ållet. Att Hitler var ovil-
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Ii g att avdela lufttransportkapacitet för att försörja ön, får ses mot bakgrunden 
av de stora behoven av transportflyg, främst på ostfronten, men även i öknen. 

Argumentet att Tobruks erövring skulle onödiggöra Maltas ockupation, visar 
Hitlers oförmåga eller ovilja att inse, att Afrikakårens underhållsproblem var ett 
sjömilitärt och inte landmilitärt problem. Visserligen hade svårigheter förelegat 
att få fram underhållet från hamnarna till den snabbt framryckande Afrikakåren. 
Det allt överskuggande problemet var emellertid att över huvud taget få över 
underhållet till Afrika. Hitlers militära rådgivare påpekade gång på gång Maltas 
inverkan på sjötransporterna till Afr ika och därmed på hela landkrigföringen i 
öknen. Den tyska stat istiken över sänkt tysk-italienskt tonnage talade härvid sitt 
tydliga språk. Det är därför svårt att tro att Hitler inte skulle kunnat inse sam
manhanget, även om den då tillgängliga statistiken inte kunde ge samma entydiga 
bild av Maltas betydelse. Mycket talar däremot för att Hitler hoppades, att 
flygets insatser sku lle vara tillräckliga för att neutralisera ön. Resultaten från 
10. flygeskaderns och 2. luftflottans flygangrepp under våren 1941 resp våren 
1942 kan ha gett näring åt en sådan förhoppning. 

Hitler hade alltså beslutat att han inte ville genomföra HERKULES och sökte 
nu allt fler argument för att övertyga sin omgivning. I samband med Tobruks 
fall framförde han sålunda följande något långsökta argument. Då två brittiska 
konvojer nästan helt sänkts av tysk-italienska sjö- och flygstridskrafter, framhöll 
han att man ju inte borde beröva sig möjligheterna att sänka brittiska krigs- och 
handelsfartyg med deras värdefulla laster, genom att eliminera en destinationsort, 
som lockade ti ll sig fientliga fartyg. 

Hitlers rädsla för ett misslyckande stod ;-strid med uppfattningen hos många 
av hans närmaste militära rådgivare. Kesselring t ex, hävdade att ön efter flyg
offensiven i april och maj borde ha kunnat erövras med ett minimum av förlus
ter. Med hänsyn till osäkerheten om hur länge 2. lu ftflottan skulle vara kvar i 
området, föreslog han t o m att ön skulle tas med begränsade resurser genom en 
kupp. Detta avvisades dock av Cavallero med motiven att de italienska fall
skärmsjägarna ännu inte var tillräckligt utbildade och att tonnage fortfarande 
saknades för att efter erövringen underhålla ön. Amiral Raeder insåg till fullo 
företagets risker, men ansåg en underlåtenhet att genomföra operationen som en 
ännu större risk. Aven general Student var optimistisk. Han, liksom general 
Jeschonnek ansåg att luftlandsättningarna hade alla förutsättningar att lyckas. 
Hitler lät sig dock inte påverkas. 

När Hitler den 22 juni i sitt budskap till Mussolini övertalade denne att fort 
sätta ökenoffensiven, låg hittills nämnda argument mer eller mindre till grund 
för hans beslut. Härtill kommer dock en faktor, som kan ha spelat en icke ovä
sentlig roll i den tyske dibatorns beslutsfattning. Goebbels propagandamaskin 
hade byggt upp en gloria kring Rommel, som den oövervinnerlige "Okenräven". 
Hitler var väl medveten om hemmafrontens behov av en avgörande seger och 
en ärehöjd krigshjälte. Nu fanns möjligheten att rikta folkets blickar bort från 
ostfronten, där den utlovade snabba segern uteblivit. Vid ett kort besök i Tysk
land i början på juni 1942, hade Rommels smittande entusiasm och förväntade 
snabba seger i Afrika tydligt entusiasmerat Hitler. 

188 

Bristfälliga ledningsförhållanden 
Den tyska krigsledningen under andra världskriget har a v många beskyllts för 

att ha haft alltför kontinentala och armesinnade tankegångar. En bidragande or
sak till detta kan ha var it den underrepresentation som vidlådde marinen i hög
kvarteret. Vid sidan a v Raeder, som var direkt föredragande för Hitler, men 
som inte deltog i den direkta ledningen av operationerna i högkvarteret, fanns 
i den högsta krigsledningen endast en marin representant, som kunde tillvarata 
de marina intressena och hålla Hitler informerad. Denna sjöofficer var kommen
dör. Armens och flygvapnets motsvarande representanter bestod av fem office
rare vardera, varav sammanlagt fem ell er sex var av generals grad. Först på 
R aeders förslag tillsattes en amiral i högkvarteret i april 1942. Denna brist på 
marin expertis i OKW, medverkade sannol ikt till att behovet av att behärska 
transportvägarna till sjöss kom att underskattas. Visserligen hade OKW redan 
i februari 1941 fastslagit att enda långsiktiga lösningen på Maltaproblemet var 
att ockupera ön, men man hade inte förmågan att hålla fast vid detta och över
ty ga Hitler om det. Detta kan ha berott på att det inte fanns någon inom OKW, 
som med tillräcklig tyngd kunde framföra vikten av att behärska sjövägarna. 
Nu var de endast Raeder, som direkt inför H itler hävdade nödvändigheten av 
att erövra Malta. En starkare marin represen ta tion i OKW hade måhända kunnat 
innebära, att Hitler tidigt övertygats om den tvingande nödvändigheten a v att 
besätta ön. 

Bristen på marin representation i OKW kan således indirekt ha varit en av 
orsakerna till att Hitler frestades att förorda en fortsatt ökenoffensiv och upp
skjuta HERKULES. 

Ett annat olyckligt ledningsförhållande var det som berörde OB Syd, fält
marskalk Kesselring. Denne var överbefälhavare på sydfronten utan att föra 
befäl över i området befintliga tyska sjöstridskrafter. Trots ett gott samarbete 
med amiral Weichold, var kontakten med den tyska sjökrigsledningen helt obe
fintli g. Härigenom var Kesselring ovetande om Raeders upprepade försök att 
övertyga Hitler om nödvändigheten av att genomföra HERKULES. Hade ett 
samarbete dem emellan kunnat ske, hade Kesselring sannolikt med ännu större 
tyngd och frenesi försökt på verka Hitler. 

Bristande tyskt-italienskt samarbete 
Som tidigare framhållits, kom misstänksamhet, prestige och av undsjuka att 

länge prägla relationerna mellan Tyskland och Italien. Detta måste anses vara 
en av orsakerna till att det dröjde ända till april 1942, innan en för H ERKULES 
integrerad operationsstab skapades. Detta kom att resultera i att den tyska mer
gin, grundli gheten och sakkunskapen därmed kom för sent för att hinna sätta sin 
prägel på planläggningsarbetet. När den integrerade staben väl bildats, löpte dess 
interna arbete i huvudsak väl. Det bristande fönroendet mellan de båda länder
nas högsta krigsledningar, omöjliggjorde dock fortfarande det goda samarbete, 
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som var en förutsättning för att sådana problem som det italienska behovet av 
olja och dr i v medel, skulle kunna lösas. 

Som ett res ulta t av det bristande samarbetet, kom den sista stora fly goffensiven 
att igångsättas av Kesselring den 2 apri l, utan att denne viss te när HERKULES 
skulle genomföras. De synnerli gen intensiva fl yganfallen, som rimli gen borde 
efterföljts a v en invasion, kom därmed att sättas in för tid igt i förh ållande till 
H ERKULES. D å Kesselring den 10 maj meddelade att Malta var eliminerat som 
militär bas, började Hitler, utan samråd med italienarna, att ombasera 2. luft
flottan till ostfronten. 

Ofullständiga förberedelser 
När det gällde fö rberedelsearbetet låg de fö r HERKULES genomförande an

svari ga ita li enarna i flera avsee nelen helt i händerna på sina ty ska all ierade. En 
förutsättn ing fö r att operationen skull e kunna genomföras var, som tidigare 
nämnts, att tyskarna bidrog med fa llskärmstrupper, fartygsdrivmedel och över
skeppningston nage. 

Fallskärmstrupperna hade i god t id an länt till Italien och låg under intensiv 
träni ng. Här hade Hitler i alla avseenden hålli t sitt löfte. 

På överskeppnin gstonnaget däremot, kom italienarna att få vä nta förgäves . 
D en direkta orsaken till detta är oklar. Det av tyskarna utlovade tonnage om
fattade 55 motorslupar och motorpråmar. Avsaknaden av dessa farkoster hade 
måhända kunnat accepteras, förutsatt att den landstigande styrkan hade minskats 
något och att den egna produktionen av överskeppningston naget hade följt tids
schemat. En alltför optimistisk tidsplanering och tekniska svår igheter, syns ha 
medverkat till att de italienska var ven inte kunde hålla den planerade produk
tionstakten. Den italienska industri en var inte i samma utsträcknin g som den 
tyska, omställd ti ll krigsproduktion. I mitten på maj var sålund a över 120 motor
pråmar och motorslupar fortfarande under byggnad i Italien. 

Problemet att få fram tillräckligt överskeppningstonnage hade ständigt bekym
rat marin en. Man hade tidigare framh ållit de utomordentliga svå righeterna att 
kunna tillmötesgå armens krav på att t o m D + l ha överskeppat 36 000 man. 
D en 17 april presenterade marinen sina möjli gheter att genomföra operat ionen 
sålunda: 

15 april-14 maj 

15 maj-31 maj 
l juni-31 juli 

fr o m 1 augusti 

operationen varken genomförbar i sin helhet eller som ett 
kuppföretag 
kuppföretag möjligt 
operationen genomförbar som kuppföretag, med ständigt 
ökande styrka 
hela operationen möjlig att genomföra und er förutsättning 
att det tyska tonnaget och drivmedel snarast erhölls 

I början av juni bedömde man att tillgängligt tonnage medgav att 20 000 man 
överfördes t o m D+ l. 
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Av ovanstående fram gå r, att när det avgörande beslutet att instä lla HERKU
LES fattades efter Tobruks fa ll , tillgången på tonnage enli gt marinens beräk
ningar endast medgav överskeppnin g av drygt 20 000 man t o m D + 1. D etta 
sk ulle innebära att två i' stä ll et för tre divisioner skulle var överskeppade D + l, 
vilket skulle medföra en markant försvagning av anfallsstyrkan. Frågan är dock 
om man ansåg denna försvagning så sto r, att hela operationen skull e äventyras. 
En försilni g bedömning av t illgängl igt källmaterial, tyder på att så kan ha varit 
fall et, äve n om det inte kan beläggas. 

Operationsplanen byggde på att den höga och branta kustpl atå n i SV skulle 
forceras. Härvid skull e grodmännen i marinens specialregemente "San Marco" 
under fl era nätter förbered a landsti gnin gen. Det v isade sig emellertid ganska 
snart att det uppstod svå ri gheter att lösa a ll a de tekniska problem, som var för
knippade med landsti gnin gen. T maj 1942 sammankallade Ca vallera försvars
grenscheferna till ett möte, där man tvingades konstatera att erforderli ga tekniska 
och organ isatoriska förberedelser skull e ta längre tid än beräknat. Operationen 
skulle därför inte kunn a genomföras förrän i augusti eller t o m i början av sep
tember. 

Vad de tekniska svårighetern a konkret bestod av har med ti llgängli gt källmate
rial tyvärr inte kunnat fastställas. Man kan dock förstå att de t måste ha varit 
förenat med avsevärda tekni ska problem, a tt på kort tid landsätta över 20 000 
man på den synnerligen brana SV-kusten. O verskeppnin gsfarkosterna måste ju 
förhindras att slås sönder mot klipporna. Soldaterna måste vara så utrustade med 
rep, stegar och di verse spec ia lutrustnin g, att de direk t frå n bå tarna skulle kunna 
bestiga den ibland 50-60 m höga kustplatån. Sannolikt va r det dessa svårigheter, 
som var orsaken till Cavalleros tveksamhet avseende tidpunkten för operationens 
ge nomförande vid diktatorernas möte i Obersalzberg i slutet a v april. 

Något som efter kriget delvis har förklarat den italienska flottans passivitet 
under senare delen av kri get, var den uppenbara bristen på drivmedel. Italien 
var efter krigsutbrottet helt hän visat t ill Tyskland för a tt täcka sitt oljebehov. 
Marinstaben tog redan i krigets inl ednin gsskede upp flotta ns drivmedelsproblem 
med Commando Sup rem o. Inte förrän v id ett möte i febru ari 1941 mellan de båda 
ländernas marinchefer, lyck ades ita li enarna få till stånd en i hu vudsak tillfreds
ställan de lösning på drivmedelsfråga n. Tysk land skulle leve rera l 00 000 ton per 
månad ti ll den itali enska fl ottan. Detta innebar dock endast hälften av vad man 
på ita lienskt håll egentligen ansåg sig behö va, för att ha full handlingsfrihet till 
sjöss. Tyska rna kom emel lert id att få stora svårigheter att leverera de överens
komn a kvantiteterna . Orsakerna härtill var många: armeerna på ostfronten slu
kade vä ldi ga k vantiteter, oljean läggninga r bombades, kommunikationer blocke
rades och det förelåg brist på tank vagnar. Sålunda kom i genomsnitt en dast 
50 000 ton/ mån att leve reras, d v s ]/4 a v vad itali enarna frå n början ansett sig 
behöva. 

Aven om italienarn a måhända hade angett sina behov med viss marginal, råder 
kn appast någon tvekan om att den italienska flottans han dlingsfrihet var starkt 
begränsad uneler den tid då dess stöd som bäst behövdes - und er vår- och som
marmå nadern a 1942. l slu tet av apri l fanns i de ita li enska oljea nl äggningarn a 
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endast 14 000 ton! Genom successiva leveranser sku lle dock de tyska leveranserna 
under 2. kvartalet 1942 komma att uppgå till omkr 180 000 ton. Denna kvantitet 
var emellertid mindre än förbrukningen under samma tid. Det får därför anses 
klar lagt, att det extra behov av 40 000 ton samt 30 000 i reserv, som italienarna 
ideligen begärde, verk ligen var ett minimum för att utöver underhållstranspor
terna till Nordafrika, även kunna genomföra HERKULES. 

Förutom de praktiska problem, som förelåg vid oljeleveranserna till Italien , 
insåg den på landkrigfö rin g helt inriktade högsta krigsledn ingen sannolikt inte 
ti ll fu llo den itali enska flottans behov av dri vmede l eller konsekvenserna av att 
inte til!gdose det. 

Amiral Raeder insåg vikten av att den italienska flottans drivmedelsbehov ble v 
tillgodosett, men han va r märkligt nog inte helt övertygad om att behoven verk
li gen var så stora som italienarna pås tod . Vissa tecken tydde på att den för flot
tan avsedda oljan även användes för andra ändamål. En tysk undersökning ge
nomfördes senare, v ilken bekräftade misstankarna. Detta, i kombination med 
den på tysk sida inneboende känslan av att italienarna alltid vi lle ha stora mar
ginaler innan de företog sig något, medförde att även den tyske marinchefen 
ansåg att oljefrågan inte var av avgörande betydelse för HERKULES genom
förande. Vid en föredragning för Hitler den 15 juni 1942 fö reslog han denne att 
avslå italienarnas begäran . Detta gjorde Hitler, trots att italienarna redan före 
mötet i Obersalzberg och alltsedan dess hävdat, att oljan var en förutsättning för 
att HERKULES skulle kunna genomföras. Att Hitler följde Raeders förs lag, 
skall ses mot bakgrunden a v, att han ju redan för en månad sedan en gång för 
alla fattat si tt beslut angående HERKULES. Raeder va r uppenbarligen ovetande 
om detta, v ilket belyser Hitlers märkliga dubbelspel! 

Mussolinis inställning till HERKULES 
Mussolini hade, som framgått, från hösten 1941 varit angelägen om att HER

KULES snarast sk ulle genomföras. Beslutet i Obersalzberg att Rommel skulle 
starta ökenoffensiven innan HERKULES genomfördes, godkändes av Mussolini 
under den bestämda förutsättningen att Rommel under inga omständigheter 
sku lle överskrida den egyptiska gränsen. Erfarenheterna från Balkanfälttåget hade 
lärt honom betydelsen av att ha säkrade underhållslinjer. Mot denna bakgrund 
kan det synas märkligt att Mussolin i, som hade att fatta det slutliga avgörandet, 
efte r Tobruks fall lät sig påverkas av Hitlers budskap den 22 juni . Detta särskil t 
som han dagen innan i sitt brev till Hitler, bett denne hålla fast vid HERKULES 
genomförande . 

Att Mussolinis intresse fÖr HERKULES sku lle ha minskat med de ökade prak
tiska svårigheterna, kan inte beläggas, men mycket tyder på att så var fallet. 
En bart det fak tum att general Shedent inte å tervände från Berlin till planlägg
ningsarbetet i slu tet på maj måste ha dämpat hans entusiasm. Han hade sålunda 
från ökenoffensivens början den 26 maj, med allt större intresse och optimism, 
fö ljt händelserna i Afrika. Vid ett tillfäll e yttrade han ti ll sin utrikesminister 
C iano : "I nte engelsmännen, bara vå ra egna generaler kan stoppa Rommels eröv-
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ring av Nilde!tat" . Det faktum att han så sent som den 21 juni, vädjade till 
Hitler att hålla fast vid HERKULES, får nog till skr ivas Cavalleros övertalnings
förmåga, än hans egen övertygelse. 

Hitlers eldande brev den 22 juni vädjade med framgång till Mussolinis fåfänga. 
Hans förtroende för Hitlers strategi var fortfarand e orubbad. Nu, då "en histo
risk vändpunkt uppnåtts, som skull e kunna bli av utslagsgivande betydelse för 
hel a kri gets resul tat", skulle han äntl igen få träda in i rampljuset och vi nna en 
glansfull seger. Detta skull e ge honom stor prestige på hemmafronten. Han såg 
Hitlers ord, som ett rättfärdigande i efterhand, av sitt angrepp på Grekland på 
hösten 1940. De brittiska stridskrafterna hade härv id splittrats , var igenom Libyen 
hade räddats. Nu skull e han få si n belöning. 

Mot bakgrund av sina tidigare militära bakslag, måste också Musso li ni, liksom 
Hitler, varit rädd för ett misslyckande. Att misslyckas i Afrika skulle vara en 
mindre prestigeförlust för honom själv, än att inte kunna besegra lill a Malta. 
I Afrika bar de tyska förbanden huvudansvaret, medan HERKULES skulle ledas 
av italienare och genomföras med i hu vudsak italienska förband. 

Kanske kände han också till den allmänt utbredda pessimism, som rådde bland 
de högre cheferna för HERKULES. Ingen hade dock vågat ta la ut av fruktan 
för Cavall ero . Bakom dennes rygg talade man t o m om en "exempellös kata
strof". 

Mussolini hade emellertid, dessa sena junidagar, det slutliga avgörandet i sin 
hand. Hade han då någon möjlighet att välja mell an att gå mot Kairo eller att 
ockupera Malta? Ett nej på den frågan kan tyckas vara givet. Förberedelserna 
för H ERKULES kunde ju inte vara klara förrän tidi gast i början av augusti . 
Frågan gällde därför närmast hur ökenkriget skull e föras. Skulle Rommel beord
ras göra halt eller skull e han få utnyttja de stora framgångarna och fullfölja 
offensiven? 

Hitler och senare även Mussolini tycks i stort ha fört ovanstående resonemang, 
vilket dock inte kan anses vara relevant. Problemet var inte att besluta sig för 
Kairo eller Malta, utan att fastställa ordningsföljden mellan operationerna mot 
Kairo och Malta. Som tidigare fr amkommit greps emellertid Mussolin i av Hitlers 
entusiasm. Han lät, liksom denne, ett önsketänkande om Egyptens snabba eröv
ring, gå före en på operativa studier gr undad uppfattning, att Malta var en förut 
sättning för en fortsatt framryckning mot Ka iro. 

slutsatser 
Axelmakterna insåg inte att en ockupation av Malta var en förutsättning för 

en fram gå ngsrik krigföring i Nordafrika. Man hoppades att flyget skulle neutra
lisera ön och a tt en ockupat ion sku lle v isa sig onödig. 

De ofu llständiga förberede lserna måste anses vara den avgörande orsaken till 
att operationen aldrig kom att genomföras. Hitlers ti ll en början bristande enga
gemang i Medelhavsområdet, hans ovilja mot att genomföra HERKULES samt 
axelmakternas bri stande samarbete, var huvudanledningarna ti ll att förberedelse
arbetet kom igå ng a ll tför sent. De de lvis olösta landstign in gstek niska problemen 
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och den otillräckliga tonnagetillgången torde i fö rsta hand få tillskrivas bristande 
realism och alltför stor optimism i den italienska planläggningen. Beträffande 
bristen på den för operationen helt nödvändiga oljan, mås te ett tungt ansvar 
härför läggas på den tyska krigsledningen. 

Orsakerna t ill Hitlers motvilja mot HERKULES var, som framkommit, många. 
Bland de främsta måste framh ållas rädslan för ett misslyckande samt oviljan att 
sp littra resurserna i en sekundär riktning. Rädslan bottnade bl a i en djup misstro 
mot italienarna och deras möj ligheter att genomföra den komplicerade operatio
nen. Hitler hade också Kretaoperationen i färskt minne och v ille ogärna riskera 
ett av sina elitförband. Skulle operationen lyckas, måste sjö- och fl ygstri dskrafter 
und er lång tid bindas till Malta för att trygga öns försörjning. 

Maltas starka försvar var uppenbarli gen en avhållande faktor. Det ingav Hit
ler respekt. Det t vingade också axelmakte rna att planera landstignin gen inom ett 
kustavsnitt, som var miltärgeografiskt ogynnsamt. Ja, det va r t o m så ogynnsamt 
att man inte i tid kunde bemästra de landstigningstekniska problemen. 

Hitlers avgörande roll för H ERKULES inställande, fritar inte hans närmaste 
militära rådg ivare från ett v isst ansvar för händelseutvecklin gen. Hitlers makt
ställning medförde visserligen, att det var få, som med kraft vågade anföra en 
avvikande mening. Det är ändå anmärkningsvärt att ingen av de många opera
tiva staber och höga militära befattningshavare, som förordade HERKULES ge
nomförande, lyckades övertala honom. 

Till sist kan framhållas att det är beklagligt, att de verkliga orsakerna till att 
operation HERKULES inte genomfördes, sannolikt aldrig kommer att kunna 
fastställas. A ven om detta arbete förhoppningsvis kommit sannin gen relativt nära, 
äger fältmarska lk Kesselrings omdöme om HERKULES alltjämt gilti ghet: "Ett 
krigshistoriskt och ps ykologiskt högintressant problem". 
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Bilaga 2 

Förteckning över för operation HERKULEs avsedda arme- och luftland
sättningsförband samt flygtransportresurser 

l. A r me förband 

Antal Fordon 
Förb~ nd 

111 :J. 11 exk l mc 

l t di v " Friuii " 10 400 75 

It di v " Li vorno " 10 250 69 

I t di v "Superga " 9 200 16 

I t d iv " Ass ietta"' 9 000 74 

l t di v "Napoli " 8 900 96 

!t reg "Sa n Marco" 3 000 

Art i ll cri fö rband 3 200 90 

O vri ga förb a nd 7 855 215 

Summa l 61 805 l 635 

2. Luftlandsättning;förband 

Förband l Anta l man 

7. ty fa ll skä rmsdi v ca 10 000 

It fall skärmsdi v 

" Folgore" ca JO 000 

I t l u frlandsättn in gsd iv 

" La Spezia" ca 10 000 

Summ a l ca 30 000 

3. Flygt•·ansportremrser 

Antal fl ygplan 

Omkr 500 Junker 52 och Heinkel 111 

Omkr 100 Savo ia Maschctti S 82 

1 000 DFS och Gotha 242 (g lidfpl ) 

500 Junker 87 Stukas 

12 Messersmitt 323 

Summ a 
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Arti lleri 

20-47 1 6,5 ->·,o 

111m cm 

59 32 

67 24 

60 8 
32 24 

32 20 

26 

250 l 134 

Samman lagd 
transportkapa
citet i en omg 

6 000 
1 200 

16 000 

l 560 

25 000 

110,0-14,918 cm 
cm grk 

l 

6 54 
6 63 

63 
45 
45 

36 

48 l 270 

l Anm 

l O resp 25 ma n/ fpl 

Fö r bogse rin g av glid fpl 

Scx motorigt. 130 

man ell er en str v 

, Bilaga 3 

Kronologisk förteckning över vissa i utredningen berörda händelser 
1940 Juni 

sept 

okt 

dec 

1941 febr 

mars 
april 

maJ 

april 
JUni 
okt 
nov 

1942 Jan 

febr 

april 

JUill 

jul i 

okt 

10 
25 
14 
18 
28 
29 
9 

slutet 
8 

15 

m t t ten 
31 
6 

14 
20 
27 
6 

26 
slutet 

18 
11 
21 

mitten 

2 
18 

29-30 

lO 
21 

26 
20 
21 
22 

30 
7 

17 
mitten 

27 
28 

Itali en inträder i kriget 
Frankrike fall er 
Itali ensk offensiv mot Egypten 
D en italienska offensiven hejdas 
Itali en an faller G rekland 
Engelsk landstigning på Kreta 
Brittisk offensiv påbörjas i Nordafrika 
1 O. flygeskadern till Sicilien 
Engelsmännen hejdas vid El Agheil a 
Hitler avslår det första konkreta förslaget att erö vra 
Malta 
Afrikakå ren överskeppas 
RommeJ in leder ökenoffensiven 
Tyskarna in leder balkanfälttåget 
Afrikakåren når egyptiska gränsen 
Tysk luftlandsättning på Kreta 
Kreta erövrat 
10. fl ygeskadern ombase ras till ostfronten 
T yskarna inleder våroffensiven mot Ryssland 
2. lu ftflotta n ombaseras till Sicilien 
8. britti ska armen går till offensiven i öknen 
Afrikakåren retirerar till El Agheila 
RommeJ påbörjar si n andra offensiv som hejdas i höjd 
med Tobruk 
Axelmakternas första gemensamma överläggning ang 
Malta 
Flygoffensiv mot Malta inleds 
Hitler övertalas att aktivt stödja HERKULES 
Hitler och Mussolin i träffas i Obersalzberg varvid tid
punkten för HERKULES fastställs till den 1 O ju li 
Kesselring meddelar att Malta är utslaget som bas 
Hitler beslutar inställa H ERKULES. 2. lu ftflottan om
baseras till Ryssland 
Rom me! inleder en ny offens i v 
Tobruk fa ller 
Mussolini vädjar till Hitler hålla fast vid H ERKULES 
Hitler övertalar Mussolini att återuppta ökenoffensi ven. 
HERKULES uppskjuts till september månad 
RommeJ hejdas vid El Alamei n 
Anfallsplanerna för H ERKULES läggs åt sidan 
De tyska samverkansofficerarna återkallas 
De för HERKULES avsedda styrkorna sätts in i Nord
afrika 
HERKULES inställs officiellt 
8. brittiska armen påbörjar den avgörande offensiven 
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P A DUBOV Striden om Bengtskär 

En episod från det finsk-ryska sjökriget 1941. 

r ' 
Den 26 juli 1941 var den v id inloppet till Finska viken belägna flygplatsen 

Bengtskär och farvattnen runtom skådep latsen för häftiga strider, i vilka 

f lotta, kustartilleri, flyg och infanteri deltog. Ett ryskt försök att bemäk

tiga sig den viktiga förpo sten avvisades av försvaret. 
~ ~ 

O mkring 10 km utanför den egentliga skärgå rden och 23 km i WSW-riktnin g 

fr ån Hangöudd höjer den ensamma fyrplatsen Bengtskäi· sina blankslipade hällar 

ur havet. D et till formen oregelbundna granitskäret mäter c:a 200X 150m och 

dess högsta punkt li gge r sex meter ovan havet. On sakn ar så gott som all vege

tati on, men är rik på djupa skrevor och gropar. Den domineras av ett bastant 

å r 1906 uppfört stenhus i t re vå nin gar, med ett 46 m högt fy rtorn i ena ändan. 

Väs ter om detsamma står et t par förrådsbyggnader. H ela komp lexet omgärdas i 

öster och söder a v en c :a fem meter hög terrass. Hamn i vanli g bemärkelse sak

nas, varför bå tar v id hå rt väder måste dragas upp på land. Strax intill ligger 

någ ra mindre kobb ar. Från denn a avsides belägna plats kan in loppet till Finska 

viken effektivt överblickas från Finlands högsta fy rtorn, om också icke beh ärs

kas, emedan skäret är för litet för att befästas. Den 26 juli 1941 var ön och 

farvat tnen runtom skådeplatsen för häfti ga st rid er, i vilka flotta, kustart iller i, 

fl yg och infanteri deltog. 
Genom marsfreden i Mos k va 1940 hade Sovjetunionen a v Finland t illerkänts 

Hangöudd med kringliggande skärgård för upprättandet av en mari n stödje

punkt för 30 år framåt. Arrendeområdet hölls vid krigsutbrottet midsommaren 

1941 av generallöjtnant Kabanovs garn ison om 25.300 man - fem gånger den 

styrka, som avta lats - välförsedda med artilleri, stridsvagnar, fly g och förn ö

denheter av alla slag. Några större krigsfartyg va r icke stationerade i H angö, 

blott patrullbåtar, mtb och diverse småfartyg. Orlogsmän upptill jagarstorlek 

och lastångare besök te tidvis ham nen . Mot denn a välutrustade st ridsmakt stä ll

de Finland upp den s k Hangö-gruppen, besående av 17.Div. 4.Kustbrigaden 

o a mindre enheter. D enna höll hyresgästerna blockerade i en hal vcirkel över 

holmar och fas tl and. sjöförb indelserna utåt förmådde man i blott i någon mån 

störa, men inte avbryta. Sedan 17.Di vis ionen den 17 juli avrest till fronten i 
Ostkarelen, räknade de f inländska trupperna vid Hangöfronten c:a 14.000 man , 

vilka krafter icke förs log till en stormnin g a v det befästa basområdet. Det hela 

resulterade i ställningskrig med ömsesidig art ill eri- och patrullverksamhet. En-
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dast i skärgården norr och öster om hal v ön uppflammade häftiga och förlust

rika str ider om v issa öpositioner. Kampen om öarna fortgic k under sommaren 

och hösten med växlande framgång, medan man på fastlandet mestadels höll 

sig stilla. Inför den annalkande v intern uppgav ryssarna slutli gen fri villi gt om

rådet och evakuerade vid månadsskifte t no v/dec garni sonen till Lenin grad. 

D et på fin ländskt territorium belägna Bengtskär tillhörde det västligaste av 

de sex kustfö rsva rsavsnitt, som upprättats vid Hangöudd. Detta "Hiti s-avsnitt" 

var bemannat med personal ur 4.Kustbrigaden (II /4.KBr). Dess kraft igaste bat

terier fanns på O rö, beläget c :a 13 km WNW Bengtskär och på Granholmen, 

belägen på samma avstån d nordvart från skäret. Ett kompani in fa nteri var sta

tionerat i Rosala, avsnittets stab i H itis kyrkby. Posteringen på Bengtskär räk

nade blott sex man plus tre fyrva ktare. 

Huvuddelen av Finlands lill a flotta var förlagd till Åbolands skä rgå rd: två 

pansarskepp, fyra kanonbåtar, sex patrullbå tar, minsvepare m. m. N ågra sam

manstötningar till sjöss int räffade inte under den fö rsta krigsm ånaden, men far

tygen måste ofta vä rja sig mot det närgångna ryska attackflyget. Med Orö som 

bas arbetade minröjarn a i vattnen kring Bengtskär. Som stöd för dessa och fö r 

avvärjandet av landstigningar låg kanonbåtarna H ämeenmaa och Uusimaa samt 

patrullbåten V MV 13 vi d Högsåra c :a 20 km nordvart. 

I början av juli gick ryssarn a till anfall mot öarna i flan kerna : de n 10 mot 

Horsögruppen norr om Hangöudd och en vecka senare mot Hästöarkipelagen 

öster om udden . Striderna böljade fram och åter och kostade vardera parten an

senli ga förlu ster. Vid samma t id begynte man inom staben Hangö intressera 

s1g för öarna ute till havs . Dessa irriterande fientliga utkiksposter borde med det 

snaraste elim ineras. Det fö rsta objektet, ön Morgon landet, c :a 15 km SW Hangö .. 

udd överrumplades snabbt och behändi gt den 16 juli av tre patrullbå tar, som 

bo rtförde personal en och antände förläggningen . Detta tempoära ingenmans . 

land hade den 7 i tysthet ånyo besatts av löj tnant Ahlblad och fe m man. Nu var 
ön åter öde och tom . 

Efter denna framgång kastade man blickarn a på nästa bevakningsstation: det 

12 km längre västvar t belägna Bengtskär .Stat ionen kunde antagligen utraderas 

a v egna kustbatterier ell er fl yg, men metoden var tidsödande och osäker. Den 

nyss praktise rade var av gjort bättre . En pluton marin so ldater skull e i skydd av 
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Bild 2. Kanonbåten Uusimaa efter striden vid Bengtskär. 

mörker och dimma tys t stiga iland, överraska personalen, jämna fyrtornet med 
marken oc,h försvinna lika snabbt. Uppdraget att överföra stöttruppen gavs kap
ten Polegajev, som förde en division om sex patrullbåtar (typ Morskoj Ochotnik ) 
ur gränsbevakningen i Hangö. Till företagets skydd utlades smärre minspärrar i 
vattnen Orö-Bengtskär. Pansarskeppen Ilmarinen och Väinämöinen attackerades 
upprepade gånger den 19-23 juli a v flyg och tvangs söka sig längre norrut in i 
skärgården . Och den 25 var man beredd våga försöket. 

Kort före midnatt tog patrullbåtarna M0-238 (löjtn ant Beljajev) och M0-312 
(löjtnant Jefimov) ombord den vältrimmade och välbeväpnade 60-manna stöt
truppen, som under befä l av äldre löjtnant Kurilov och äldre politruk Rumjant
sev utsetts att betv inga Bengtskär. Strax därefter avgick M0-311 löjtnant Bubnov 
till sjöss med last av sjunkbomber, sprängäm nen samt specialister, vilka efter der 
öns försvarare nedgjorts skull e spränga fyren i luften. På avs tånd följde M0-239 
löjtnant Teres tsjenka med kapten Polegajev ombord. Förbandet tog vägen förb i 
Russarö. Vid Leopardbanken sattes kurs väst, varefter bå tarna med " dämpade" 
motorer gled över det lugna ha vet mot Bengtskär. Vid 01 00-tiden befann de sig 
SO om fyrplatsen i omedelbar närhet av målet. 

En vecka efter Morgonland-affären sänd es löjtnant Luther med 26 man fr ån 
Rosala till Bengtskär som förstärkning. De närmaste dagarna arbetade man med 
att stärka försvaret. Förutom de 32 männens personliga beväpn ing - från Sv e
nge 1939-40 anskaffade otillförlidiga mausergevär - hade man två ku lsprutor, 
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Bild 3. Kaptenen av 2 rangen Polegajev och löjtnant. Terestsjenka ombord på patrufl. 

båten M0-239. 

några kpist och handgranater att tillgå. Den enda "kanonen", en 20 mm MaJsen
pjäs, stod i en klippskreva vid den nordvästra stranden . Uppe i tornet hölls kon
tinuerlig vakttjänst och nattetid stod en post ute på den östra stranden. Passe
rande fartyg var skyldiga avge lösen, som utkiken hade att kvittera. Tyska bå
tar ignorerade ofta denna förordning, med falskt alarm som följd. Blott en del 
av folket var kunniga i signalering med blinklampa, varför förfrågningar och 
kvitteringar va r därefter. Enär ingenting särskilt hände, slappnade vaksamhe
ten måhända något. 

Natten till den 26 juli var lugn och varm, men vädret var disigt och sikten 
endast 4 km. Strax efter kl 0100 varseblev utkiken i tornet en om en tysk mo
torminsvepare påminnande båt. Då dagens igenkänningssignal uteblev, anropade 
han den med lampa och vä ntade - fö r länge. Ty i samma stund körde M0-238 
il and , avlämnade tyst sin stöttrupp, som stack ned strandvakten och hastade mot 
fyrhuset . Från M0-312 rusade därefter 30 välbeväpnade män upp på klippan, 
innan försvaret var på benen. Vakten väckte sina kamrater för sent. Overrask
nin gen va r full ständi g. Det var för sent att nu bemanna försvarsstä llnin garna. 
Man försö kte få en kul spruta skjutklar på terrasen utanför ingången, men vap
net fick laddhinder, skytten stupade och Luther sårades av en exploderande hand
granat. Sedan den första oredan lagt sig förskansade sig försva rarn a i byggna
den . Fyra man tog sin tillflykt till fö rrådsbyggnaden intill. E fter att snabbt ha 
ockuperat praktiskt taget hel a skäret, begy nte ryssarna systemati skt och med 
precision beskjuta alla fön ster med automatva pen varv id försvararna led för
luster. Men även angriparna hade sådana. Av befälet stupade Rumjantsev och 
Kurilov så rades svårt. Löjtnant Belikov övertog ledningen i land . Patrullbåtarna 
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cirklade runt ön och tog stenhuset under eid fr~n sina 45 mm kanoner. Fönstren 

sköts sönder, fyrapparaturen lik as~, men väggarna höll. Andock började läget 

därinne bli kritiskt. 
Radiostationen i tredje v~ningen anropade kl 0110 staben i Hitis och anhöl l 

om snabb hjälp . Denna alarmerade omedelbart flottavdelningen i Högs~ ra och 

stödbatteri erna, som kl 0121 öppnade spä rreld över vattnen runtom med 152 

och 120 mm artilleri . Enligt Luthers direkti v sökte man träffa båtarna. Ledandet 

av elden var ytterst svå rt i skymningen och di set, då må len befann sig i ständi g 

rörelse och batterierna f ick korrektionerna via stabens telefonnät. Kanonaden 

höll dem dock på behöri gt avs tånd och deras eldgivning blev rätt ineffek ti v. Til l 

slu t begärde Luther eld över själva holmen. Och artilleriet utförde ett verkli gt 

" urmakeriarbete": gra naterna fö ll ned runtom utan at t träffa själva byggnaden . 

Angriparna hölls nere och försökte nu på all var trän ga in för att få skydd mot 

kanonaden. 
Vid 0300- tiden var läget ytterst kriti skt för fö rsvaret . Chefen hade sårats fö r 

andra gången och var ur spel. Detsamma gä llde några som tappat nerverna. 

Furir Bjelke övertog ledningen. Tre man bröt sig ut bakvägen, bemannade Mad

sen-kanon en och bidrog ti ll avvärjandet av en ny landsättning. Två räddade sig 

simmande till en närbel ägen kobbe. D e återstående 15 försvararna hade retirerat 

högre upp till tredje vå nin gen och tornet. R yssa rn a hade svärmat in i den första 

och fö rsökte tränga upp till nästa, uppmanande dem däruppe att sträcka vapen . 

De tillbakavisades med gevärseld och de handgranater wm fann s kvar. Försvaret 

sv iktade. Men hjälpen var redan på väg. 

K l 0137 hade kapten Auvinen avgått från Högsåra med Hämeenmaa, Uvtsi

maa och V MV 13 med högsta fart och anlände v ia Orö kl 0340 till valplatsen . 

Tre minuter senare lät kapten Wikberg på den i täten gående Uusimaa öppna 

eld mot d~ öster om Bengtskär befintliga ryska bå tarna och körde bort dem ur 

grannskapet. Därefter riktade kanonbåtarna sitt artilleri mot klipporna och 

tv ingade därvarande ryssar ta betäcknin g i skrevorna. De attackerades i sin tur 

av sovjetiska fly gplan, varvid Hämeenmaa fö rl orade sin övermaski nmästare 

lilamo genom bombsp litter. Finl ändska jaktplan ur 30.Fiygflottiljen i Åbo blan 

dade sig nu i leken och lu ftst rider utkäm pades. 

K l 0540 transporterade V MV 13 en kul spruta och 12 man fr ån kan onbå tarn a 

mot den östra strand en. De roddes iland och möttes av intensiv eld . Fänrik Åsvi k 

och en matros stupade på st randen. K ul sp rutegruppell lyckades gå i ställni ng 

nära fyren, de övriga på skäre t in vid. Samtidigt som detta första brohu vud bil 

dades, närmade sig de tre MO-båtarna österifrå n i avs ikt att av hämta de sina. 

Försöket avvärjdes redan på långt hå ll av kanon bå tarnas välriktade eld . Vi d 

0600-tiden lyckades löjtnant Belj ajev med M0-238 komma tämligen nära den 

södra stranden. Men från 4 000 m fick Uusimaa med and ra sa lvan in en fullträff, 

som antände och sänkte patrullbå ten efter explosion ombord . Av besättnin gen 

bärgade löjtnant Valtasaari med VMV 13 senare 16 överlevande ur vattnet. 

E n timme senare hämtade mins veparna Lahna och Muikku löjtnant Backlun d 

med kustjägare från Orö samt fyra motorbåtar löjtnant Ka ikkonens fo lk fr~n 

Rosa la till platsen . Med sveparn a i mitten och fi skebåta rna på ömse sidor be-
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gynte landsättningen. Medan kanonern a på föreläck besköt nedre vånin !!ens fön s

ter och kanonbåtarnas vapen höll fienden utanför fy ren nere i skrev~rna, lan 

dade den 83 man ~ra rka undsä ttnin gen kl 0848 och begynte avancera mot bygg

naden. Fram rycknu~gen (n ~gra tJ ota l meter) gick möd osamt, ty ryssarr;a vä rjd e 

s1g despera~ . Men f1nn~rna hade öve rtaget och god hjä lp av de i torn et instäng

da, som fran sm upphoJcia plats utpekade de 1 terrängen dolda skyttarna. Först 

efter en tlmmes närkamp banade sig ku stjägarn a fram till fyren och befriade 
kamraterna ur deras trå ngmål. 

D en systematiska upprensnin gen av ön fongick hela dagen och va r slutförd 

först. kl 1845 efter f~rbittrad e närsrrider. Ryssarna stred sin vana trogna in i 

det Sista och uppmanmgarna at t kapitul era klingade för döva öron. End ast 13 

sårade gav sig sl utli gen fångna. Ledaren Ku rilov och 39 andra på träffades döda . 

De drunknades anta l och fö rlu stern a ombord på bå tarna har förbli vit okända. 

Försvarets förluster, fö rutom fl ottans tre stupade, var 16 döda och 17 så rade. 

Fyrp latsen Bengtskä r företedde efter striden en hemsk an bli ck. 

Kampen i farvattnen run tom fonsatte periodv is hela dagen. Vid 0900- tid en 

u_tsattes kanonbåtarna för häft iga bombattacker, som upprepades vid middags

tiden . _Genom sk1ckli gt n~anövrerande und gick de bomberna, sköt ned ett plan, 

men gJorde ni!Jka slut pa 40 mm ammunitionen . D et egna jaktflyget gav dem 

något andrum och sedan pa trullbåtarna VMV 1, VMV 2 och VMV 16 inträffat 

tilläts de k l 1300 avgå till Orö för komp lettering av förråden . E n tim me sena~ 
re fö rsökte sig ryssarna på en ny invasion med M0-236 och M0-237 men till 

boakavis!des ~v d_~t förstä:kta försva ret. De nöjde sig då med beskju~ning från 

langt hall. Jarnvagsba ttenet 1 H angö avlossade 10 skott kl. 1630 av vilk a ett 

träffade tornet,_ res ten vat~n en runtom. En fl ygbomb slet upp byggnadens vägg 

och detonerade 1 bottenvånmgen, där de sårade förlagts. 

Sedan budet om Bengtskär-striden nått Sjöstridskrafternas stab i Helsingfors, 

beo rdrades pansarskeppen Ilmarinen och V äinämöinen kl 0330 till Hö <>så ra för 

att va ra tillhands, ifall motståndaren satte in stö rre enh eter. När de ~1ed ma

rina tin g mindre fört rogna flygarna sedan inrapporterade f ientli ga jagare vid 

Bengtskär, förna ms verkan härav ända uppe i Man nerh eims höo-kvarter där man 

för vånade sig över att dessa icke kunde fördrivas därifrån. Kl1334 beordrade 

flottstaben pa ~1sarf~rrygen t ill vat tn en väst Orö för att sänka jagarn a ifråga. 

D e såg dock mga Jagare, men väl en fientlig flygflottilj, som gick till anfal l. 

v ,d den första attacken fö ll två bomber tätt invid Ilmarinen, som skadades a v 
spimer och led förluster. 

Nästa dag stärktes Bengtskärs försvar med en 40 mm Bofors-kanon och be

mann ingen ökades till 60 man . En kanonbå t patrullerade i gran nskapet beredd 

att av:isa ~!la närmanden. Men något nytt fö rsök gjorde ryssarna ej. I Hangö 

fanns __ mga o:_logsfanyg, som kunde mäta sig med motståndarens i öppen strid 

om SJoherravaldet runt fyrplatsen. Saken var utagerad. Kampen gick v idare på 
annat håll. 
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En vacker söndag 25 år senare avtäcktes på Bengtskär en minnestavla, npp
satt vid ingången till fyrtornet. Bronsplaketten bär inskriptionen: "Slaget om 
Bengtskär 26.7.1941. Denna tavla hugfäster minnet av de män, som genom sin 
tapperhet tillbakaslog ett anfall av en överlägsen styrka". 

Idag ligger skäret öde och tomt. Utan personal , utan en levande själ. Fyren 
har automatiserats. D ess eviga, ensamma öga förblir likgiltigt inför omgivningen, 
inför sjönöd och ensamhet. Det syns för visso vida omkring, men själ v t ser det 

ingenting. 
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Carl E. Lindwall 
KARlSKRONA 

ENTREPRENÖRFIRMA FÖR 

VÄG- och VATTENBYGGNADER 

Telefon 195 20, växel 

HEXCEL REZOLIN 
EPOXI- OCH URETANPLASTER 

PARAPLAST ® 

Epoxier för tillverkning av : 
Modeller, prototyper, jiggar, 
fixturer, verktyg m m. 

Uretaner för tillverkning av : 
Modeller, formar, slitskydd, 
valsbeläggningar, tätningar m m. 

AB TEBECO 
INDUSTRIPRODUKTER 

Halmstad 035{11 90 75 Stockholm 08/767 45 57 

n1tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION 

M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ 

Kompakta motorer- komp letta aggregat 

400-6000 hk 300-4400 kW 

Orlogsfartyg, ubåta r, patrullbåtar, tull - och 

räddningskryssare, fiskefartyg, bärplansbåtar 

och lustyachter liksom många andra so rters 

fartyg världen över utrustas med MTU-motorer 

och aggregat. 

Med kunskap och progressivitet koncentrerar 

sig MTU på optimal effekt inom minsta volym 

och lägsta vikt 

Ring gärna och rekvirera rikt il lu strerade 
prospekt. 

:M:ARJ:NDJ:ESEL 
AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21, 

112 33 Stockholm T el 08/54 07 25 



MARINTEKNIK VERKST ADS AB 
OREGRUND Tel 0173/304 65 

Varvet för specialfartyg. 

Nybyggnader - stål eller 

lättmetall- upp till 40 m. 

Reparationer - Service 

MARINVARVET 
o 

FARÖSUND 

Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 

Slipar för mindre och medelstora fartyg. 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 

Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/214 00 V x. 

Litteratur m. m. 

AKTUELL T OCH HISTORISKT 1975 

För femtio år sedan fattades 1925 års försvarsbesl ut - ett i:Jes lu t som knap

past innebar någon inrikespolitisk avspänning i den även då s:l kontroversiella 

försvarsfrågan. De följande åren restes upprepade krav på nya utredningar 

dels i syfte att avrusta ytterligare, dels i syfte att förstärka försvaret. 

Vänsterfalangerna slog sig samman för att stödja försvarsbeslutet, som innebar 

en allvarli g urholkning a v försvaret. De mest radikala pläderade för en isolerad 

svensk av rustning. År 1930 bildades emellertid den Ekmanska ministären - med 

en frisinnad försvarsminister - och svensk isolerad avrustning avvärjdes - för 
den gången. 

Dragkampen mellan Per Albin Hansson och Carl Gustaf Ekman samt deras 

försök till vänstersamverkan i försvarsfrågan åren 1929-30 har ingående be

handlats av övlt A Cronenberg i årets AKTUELL T OCH HISTORISKT, Mili

tärhistoriska Förlaget. Utredningen utgör utan tvekan ett värdefu llt underlag för 
dagens försvarsdebatt. 

En annan uppsats i årsboken behandlar anledningen till att axelmakterna under 

VK 2 inte genomförde den planerade invasionen av ön Malta - operation 
HERKULES. 

Kapten Gustaf von Hofsten utredde förtjänstfullt den fråga n under si n tid som 

elev vid Militärhögskolans stabskurs. Uppsatsen som belönats av Kungl Orlogs

mannasällskapet har publicerats i TiS. Att den ä ven publicerats i AKTUELL T 

OCH HISTORISKT är ägnat att ge ytterligare spridning åt kunskapen om detta 
högintressanta problem. 

Fyra uni versitetsforskare belyser frågan "Militärhistoria - vad är det?" mot 

bakgrund av några reflexioner av docent K-R Böhm e. 

Svaret på frågan ges även - indirekt - av årsboken i sig själv. Här finns 

knytningar mellan försvarsfrågan förr och nu, här finns analyser av intressanta 

händel se r under VK 2 och stark knytnin g ti ll dagens förbättrade invasionsteknik 

och här finns också en i n tressant uppsats som a v romantiserar slaget vid Stäket 
år 1719. 

Uppfattn ingarna om den sto ra "segern " är - en ligt författaren - lika många 
som historieskrivarna. 

Striden har nästan alltid - skriver fil dr A. Stade - frastä llts som en seger, 

en otvetyd ig seger - för den egna sidan. Seger och nederlag har varierat med 

vederbörande historikers nationella mantalskrivningsort. Svensk författare -

svensk seger; rysk författare - rysk seger. Den av svenska forskare hittills ut

nyttjade hu vudkällan har visat sig vara medveten historieförfalskning. Det enda 

man nu med visshet har kunnat konstatera är att en strid har utkämpats och att 

eldgivning förekommit i markstr id, främst uppburen av Söderman lands regemen-
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tes Andra bataljon, med eldunderstöd från örlogsfartyg. Båda parterna drog sig 
tillbaka - svenskarna först. D et ryska genombrytningsförsöket var från början 
dömt att mi sslyckas främst tack vare att stenfyllda fartyg sänkts i Baggenstäket 
och Lännerstasundet. Fortifikatörerna hade korkat igen sunden så effekti v t att 
det var ett menin gslöst företag för den ryska ga lärflottan att söka ta sig igenom . 

Uppsatsen visar på usel ledning av dåtidens svenska armeförband. Att Söder
manlands regementes Andra bata ljon trots detta löste sin deluppgift i försva r av 
fosterlandet kanske trots all t berättigar regementet att med stolthet bä ra "seger
namnet" Södra Stäket på sin grip-prydda fana. 

Årets Aktuellt och Historiskt ä r - liksom sina föregångare - intressant och 
lätt ill gä ngli g militä rhi stori a. Den är dessutom en trev li g - och bi lli g - gåv a 
till a ll a som ä r hi stori skt eller fö rsva rspo liti sk t intresserade. 

Hake 

STRA TEGISKA KA.RNVAPEN UNDER DEBATT 

Professor Kosta Tsipi s - sedan något år en av 15-talet forskare v id Stock
holms International Peace Resea rch Institute (SIPRI) - har i två monografier 
från institutet kritiskt tagit till orda i den aktuella kärnvapendebatten. Professor 
Ts ipi s är tjäns tledig från tidi gare lärarbefattni ng i kärnfysik vid MIT, M assachu-
setts , USA. ' 

Denna tekniska högskola har utomorden tli ga insatser i den tekniska vapenut
vecklin gen bakom sig, de mest känd a resultaten därav torde vara de praktiska 
ti llämpningarna a v radartekniken und er och efter VK 2 samt tröghetsna vigerin g
en och sonarakustiken . Inom å rsbudgeten om en miljard dollar sysselsätter MIT 
4 000 elever på lägre och li ka många på högre universitetsnivå, 1 500 y rkesan
stä llda och främst de 5 000 högt kvalificerade forskarna och lärarna. 

Som motvikt mot den mass i va insatsen på vapen utvecklingens oli ka områden 
har MIT skapat en arbetsgrupp som främst studerar "nedrustning och rustn ings
kontro ll " . Som bakgrund till denna verksamhet li gger högskolans och de enskilda 
akademikernas tro på och behov av att få delta i ett samspel av och mell an all a 
de grupper som i olika instanser arbetar med planläggnin g, forsk nin g och beslu t 
om vapensystem för USA försv arskrafter. 

* * * 

Utgångspunkten för professo r Ts ipis förs ta skrift "Offensive missiles - aug 
1974" är fö rfattarens starka förvissn ing om att varken den hittills gä ll an de ve
dergällningsstrategien med mål bland motståndarens befolkningscentra - "c ity 
counterforce" -eller den av fö rsvarsminister Schlesinger 10 januari 1974 annon
se rade glidningen i denna strateg i att f rämst gäll a mål bland motståndarens mili 
tära resurser - " miss il e counterforce" - kräver en anskaffnin g av de 15 000-
20 000 str idss petsar, som man vid ana l y s funn it vara aktuell a in fö r 1980. Sna
rare borde ett antal i stor leksord nin gen 500 vara ti ll räckligt för att lösa dc i 
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och för sig hypotetiska stridsuppgifterna. Av USA offensiva strategiska 
"TRIAD" -system skulle antalet bombflygplan i och för sig vara tillräckligt för 
denna vapeninsats och både ICBM-robotar och ubåtarnas SLBM-robotar bli obe
hövli ga. Härigenom skull e USA kunna skapa en gru nd för för handlingar med 
Sovjet som snabbt - och inte om kanske 20 år - skulle leda fram till ett stopp 
i rustningskonkurrensen och en praktisk avspä nning inom ett väsentligt område 
mell an länder och paktsammanslutningar i vår värld av idag! 

Fö rfattaren utgår från att de kärnladdningar, som idag di sponeras för bruk 
i varje stridsdel , med en vikt a v 10-20 kg och en effekt morsvarande Hiroshima
bombens 15 kiloton i styrka är mer än tillräcklig för förstörande verkan mot en 
roborsilo, om den bringas att detonera tillräckli gt nära. Uppskattade värden på 
sil oskyddet (mätt i arm övert ryck) tycks vara: 

l Kategori l l Kategori 21 

USA l 450 sr - 6 a rö l 550 sr - 20 arö2 

Sovjet l l 100 sr - 2 a rö l l 00 St - 9 arö 

1 Kategori 2 - antalet avser sådana sil os som är ell er under en framrid avses förstärk as. 
2 jö1mte EMP-skydd . 

För sannolikheten a v förstörande effekt är emellertid ingen av dessa faktorer 
avgörande. Gränssättande är i stället nedslagsnoggrannheten. Kända och berömda 
värden på det sannolika nedslagsfelet är: 

l F n l Efter steg l l Efter steg 2 

USA 

l 
? 

l 
IC BM - 250 m 

l 
ICBM} 

SLBM- 370 SLBM 30- 50 m m 

Sovjet 

l 
ICBM - l 850 m 

l 
TCBM - 900 m 

l SLBM- 3 700 SLBM- 900 Lika med USA? 
m m 

Förbättringar som anges av sreg 1 respektive 2, utgör ett hypotet iskt resultat 
av försvarsm inisterns uttal ade planer för tekni ska fö rbättringar av stridsdelarnas 
styrsystem, där steg 1 främst torde innebära en förbättrad tröghetsnavigering och 
steg 2 införande av någon framrida metod för MIRV-stridsdelens styrn ing i 
denna banas slutfas. 

Den nuvarande fö rsrörand e förmågan med utgå ngspunkt fr ån dessa vä rd en 
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uppskattas för de båda supermakternas strategiska vapensystem till proportio
nen 5 (USA) mot l (Sovjet) medan skyddsmöjligheterna på mots varande sätt be
döms till 2 (USA) mot l (Sovjet). 

Dessa åtskillnader torde utgöra förklari ngen till svå ri gheterna att f n uppnå 
samförstånd i SAL T -förhandlingarna. Skillnader i uppfattning torde med nu 
föreslagna utvecklingsprogram vara svå ra att utjämna före 1990. Vid uteblivna 
utvecklingss teg skulle i stället hypoteti skt kunna framräknas en jämvikt omkring 

1980-82! 
Författaren visar också att förstörande effekterna efter utvecklingssteg 1 och 2 

blir av så fantasti sk storleksordn ing att rationell bakgrund saknas för beslut om 

dessa. 
Inte heller skapar ökad träffsannolikhet någon minskning av deras " inhumana" 

effekt. Sålunda förstör r ex en stridsdel om 0,2 megaton ett område med radi en 
4-5 km, helt oberoende av var den träffar och kan häri genom - prakt iskt set t 
- kn appast undgå att ge civila befolkningsfö rluster. 

Nuvarande spaningssystem - BMEWS - kan heller inte för väntas ge större 
informationssäkerhet om sannolik nedslagspunkt för en inkommande robot än 
ett nedslagsområde om 35 mils fyrkant, varför ett dylikt anfall tvingar försvara
ren att starta samtl iga robotar inom det hotade område för att däri genom und gå 

förlu st a v dessa. 
Inte heller kan ett helt avväpnande första anfall riktas mot samtliga robotar 

- trots hypotetiska resurser härför - då ett visst antal av dessa alltid befinner 
sig ombord på kombattanternas ubåtar (SLBM) med 650 och 600 stridsdelar fö r 
USA respektive Sovjet tillgängliga redan 1975 . Vidare kan motstånd arens stora 
industricentra( > 100 000 in vånare) "håll as som gisslan " med en till gå ng av endast 

ett få tal s,rridsdelar. 
Så lunda skulle intet av försvarsminister Schlesinger avsedda mål kunna upp-

nås; dessa har angivi ts vara : 
en förstärkning av vedergällningss trategins " hårda" underlag 
en begränsning av skadeverkningarna mot icke avsedda kärnvapenmål och 
ett för hindrande av snabb upptrappning till mass insats av kärnvapen! 

* * * 

Slu tsatsern a och di sku ss ionen leder författaren in p å frågorna kring ubåtar 
utrustade med balli stiska robotar. I en ann an och mycket vä ldok umenterad mo
nografi från SIPRI - "T actical and Strategic Antisubmarine W ar/are - feb r 
1974" - framför amerikanen sina ås ikter härom . 

Det v ikti gaste värdet av dessa offensiva och strategiska stridsmedel är robo
tarnas oåtkomlighet för olika anfa ll. Detta gäller vare sig vapenbära rn a p g a de 
äldre roborornas kortare skottvidd måste uppehålla sig nära de f ientli ga målen 
ell er med längre skottvidder kan söka sig mot säkrare och större vat ten respek
ti ve djup. Aven om vissa möjli gheter finns att spåra, jaga och slå ut det ett 
beg ränsat antal vapenbärare, så stöter det på praktiska omöj ligheter att slå ut 
hela vcdcrg;i llningsstyrkan. Försök .i denna riktning kan därför förväntas bli 
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mött av ett entydigt svar - en utlösning av strategiska kärnvapen av tillgängligt 
slag d v s igångsättning a v kärnvapenkriget. Det ena steget utlöser automatiskt 
det andra! 

Författaren pekar därför på riskerna för provokativ ubåtsjakt och det instabila 
läge som denna kan skapa. Lösningen för framtiden anges vara utökade robot
skottvidder - som redan nu kan uppgå till 7 000 km - med ökade möjligheter 
att finna skyddade operationsområden nära egen kust. Svagheterna i den brittiska 
respektive franska satsningen på dessa vapen påpekas, främst genom hänvisning 
till respektive vapenbärares begränsade storlek, antal och utvecklingsmöjligheter! 
Sårbarheten av dessa kan undvikas eller minskas enbart genom begränsning (ge
nom av tal eller på annat sätt) av motståndarens ubåtsjakt och dennas hjälp
medel. 

* * * 

Boken är i övrigt en god källa att ösa fakta och synpunkter ur kring ubåtsjakt 
på oceanen . Ett lämpligt kriterium på ett sådant vapensystems effektivitet anges 
vara om det garanterar att antalet fartygsförluster p g a ubåtsanfall understiger 
förh ållande 1 O mot 1 ! 

Ett kapitel ägnas de teoretiska grunderna för spaningssystem under vatten. 
Passiva hydrofon- och aktiva sonar-system beskrivs, liksom de nya tekniska land
vinningar, som efter hand kan tillföras dessa. Förbättringar a v storleksordning
en 50 db ställs i utsikt, men samtidigt ökar också risker för och svårigheter på 
grund av "falska alarm". 

Hydrofonsystem av mycket stora dimensioner beskrivs. Ett stort antal lyssnar
element sprids ut på olika sätt och med hjälp av datorer kan signaler, som tas 
emot, utvärderas till att ange mål på 100-tals km avstånd. Från 1950 har ett 
fl ertal system installerats för skydd av USA väst- och östkuster. Sålunda kan 
A~ AR (Azores Fixed Acoustic Range) följa ubåtsrörelser t ex i Gibraltar sund 
på 2 000 km avstånd. AF AR utnyttjar sonar på ett flertal, 130 m höga torn som 
ställts upp under vatten i en triangel med 35 km sida. Planer finns för en upp
förstoring av detta system både i dimension och kostnader till storleksordningen 
en miljard dollar! 

Sonar utnyttjas i övrigt som komponent i rörliga system, där helikopter och 
fly gplan samt under- eller övervattensfartyg är hu vudsakligen vapenbära
re. Upptäcktsavstånd om 5 km från sonarbojar anges som möjliga, medan 
övervattensfartygen kan uppnå 15 km och ubåtsburna utrustningar upp till 160 
(?) km. Bakgrunden till denna utrustning är den förstärkning och process-behand
ling i övrigt som moderna datorer medger. En ny utvecklingslinje tycks vara en 
sonaranläggning av varierande mått och djupgående, som skall kunna bogseras. 
Härigenom kan bl a ubåten förväntas behålla sin tätplats bland ubåtsjaktens 
olika vapenbärare. Målsökande torpeder utgör det skarpaste vapnet ännu så 
länge, men luftburna robotar ("cruising missiles") är under utveckling för att 
överta denna roll, i varje fall på ökande stridsavstånd. I en framtid kan skönjas 
t o m en vapenbärande robot, som på signal skjuter ut en målsökande torped. 
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I väntan härpå utvecklas ett flertal vapen som författaren beskriver sålunda: 

Nation l USA USA Frankrike Australien USA USA 

Benämning l Asroc Subroc Malafon I kara Mk 48 Captor 

skottvidd lO km 56 km 15 km 15 km 40 km -

System Ballistisk Ballistisk Robot i Robot i Akustisk Akustisk 

robot' raket2 glidbana" glidbana4 målsökande mina6 

torped5 

Seridsdel Torped Kärn- Torped Torped -
stridsdel 

1 Torpeden bärs av fallskärm från fällningspunkt till vattenytan 

Tröghctsnavigerad, kärnstridsdelen utformad som en sjunkbomb 

" Radiostyrd i robotbanan, torpeden fälls omkring 800 m från i11ålet 
4 Radio- och radarstyrd i robotbanan 

Dykdjup l 000 m, fart 50 knop, sökradie 2 000 m 

• Sökradie l 000 m 

Torped 

Framtidens ubåtsjakt finner författaren komma att i ökande utsträckning an

vända bärplan- eller luftkudde-farkoster, helikoptrar och V/STOL-flygplan som 

vapenbärare, medan vapensystemen i övrigt kommer att konstrueras främst för 

att komm'a till rätta med de motmedel som efterhand utvecklats för att neutrali

sera såväl vapen- som spaningsmedel - "counter-counter-measures". Lasertekno

logien beräknas göra sitt intåg ä ven i ubåtsjakten under de närmaste åren! 
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ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 102 98 

Ronnebygatan 39 KARlSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

Jan Beckman 

Notiser från nar och fjärran 

DANMARK 
Namnen i den nya torpedbJtsserien. 

De tio beställda torpedbåtarna av typ TB 68 skall heta: Bille, Breda!, Hammar, f-liut

feldt, Krieger, Norby, Rodsteen, Sehested, Suenson och Willemoes. Samtliga namn är 

efter berömda danska sjöofficerare. 
(Marine Rundschau, mars/75) 

FRANKRIKE 
Det kommande nya commandofartyge t. 

Ersättaren till det gamla commandofartyget Arromanchcs, som nu utran ge rats, kom 

mer att bli av i stort sett samma storleksklass och allmänna utseende som detta. Men 

fartyget kommer att få atomdrift och blir därmed det första ytstridsfartyget utanför 

amerikanska flottan som får denna framdrivningsform . Jäm sides med atommaskineriet 

är det dock meningen att förse fartyget med ett dieselmaskineri för ekonomisk drift, 

vilket skall ge en aktionssträcka på ca 3.000 distmin med 10 knop. Med reaktorniaski

neriet blir toppfarten ca 30 knop. Fartyget, vars arbetsbenämning f n är PH 75, blir på 

ca 18.500 ton med en största längd av 208 m och bredd 26,4 m. Flygdäckets mått blir 

202 X 40 m. Vapensystemet avses endast för fartygets eget försvar och kommer att bestå 

av 2 robotställ för lvroboten CROTALE samt 4 dubbelpjäser 40 mm !vakan Breda

Bofors. Flygutrustningen blir alternativt 25 helikoptrar WG 13 Lynx elle r 10 tun ga heli

koptrar Super Frelon. Den egna besä ttningen beräknas till 880 man vartill kommer dels 

utrymme för ca 1.500 man marininfanteri dels en omfattande sjukvårdsutrustning. 

(Defensc National, jan/ 75) 

NATO 
Prototyp /ör bärplansburen robotbåt sjösatt. 

9 november 1974 sjösattes vid Boeing Aerospace Co:s varv utanför Seattle ·prototypen 

till en för NATO-mariner gemensamt framtagen robotbåt av bärplantyp, byggd på erfa

renheter från- amerikanska Tucumcari. Båten har t v arbetsbenämningen Parroi Hydrofoil 

Missile Ship (PHM). En andra prorotyp torde vid det här laget likaså vara klar att på

börja sina provturer. Dc länder, som står bakom detta projekt, är USA, Italien och 

Västtyskland. De båda prototyperna beräknas bli levererade fram på sensommaren 1975, 

varefter kommer en teknisk-taktisk provperiod på ca ett å r med deltagande av sam tliga 

dc nämnda intressenterna. Därefter är produktionsbeslut att vänta och fr o m 1978 beräk

nas leveranserna kunna börja. Det är · dock ännu icke klart var produktionen kommer 

att förläggas, men det bedömes som sanno likast att Boeing få r uppdraget. USA' planerar 

anskaffning av 28 enheter, Västtyskland lO (som ersättning för de 10 rorpedb !l. rarna av 

nyligen moderniserad ZOBEL-klassen) och Italien 8. I början av 1980-talet kan vi alltså 

förvänta oss att de första exemp laren uppträder i Ostcrsjön. Efter slutförd leverans 

kommer Västtyskland att i Ostersjön disponera 40 moderna robotbåtar, 20 av den frans

ka COMBATTANTE II-typen, 10 av västtyska Type 143 och så dessa 10 bärplanbåtar. 

(Fackpress) 
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STORBRITANNIEN 
Royal Navy drar åt svångremmen. 

Den brittiska regeringen har beslutat att under närmaste tio åren dra ner de militära 
utgifterna från 5,5 °/o till 4,5 °/o a v bruttonationaiprodukten. För budgetåret 1975/76 
betyder detta en inskränkning av ca 300 miljoner pund. För marinens del innebär detta 
bl a att all närvaro "öster om Suez" upphör, antalet rustade jagare, fregatter och min
svepare reduceras med en sjundedel, konventionella ubåtar med en fjärdedel och under
hållsfartygen med en tredjedel. Ersättning av amfibiefartygen med nya enheter uteblir 
och nybyggnadsprogrammet inskränkes överhuvudtaget, dock icke beträffande kryssarna 
och atomubåtarna. Marinkåren reduceras med ett commando. Sparsamhetsprogrammet 
inverkar även på ubåtsplanerna på lång sikt då man nu börjat planera att efter 15 års 
uppehåll åter bygga konventionella ubåtar. En atomdriven ubåt drar f n ett pris på ca 
25 miljoner pund, medan en konventionell ubåt kostar endast ca 10 miljoner. Den nya 
typen planeras som ersättning för PORPOISE-klassen med endast torpedbestyckning och 
skall få namn, som börjar med bokstaven B. 

(Marine Rundschau, mars/75) 

USA 
Flottan under 500-strecket. 

Den amerikanska flottan beräknas vid budgetårsskiftet 1 juli i år komma att uppgå 
till 496 fartyg, häri inräknade alla typer av strids-, hjälp- och trängfartyg. Vid senaste 
årsskifte var styrkan 508 enheter, vid Vietnamengagemangets slut drygt 600 och 1968 
hela 950 fartyg. Inte sedan 1939 har den amerikanska flottan varit mindre än 500 far 
tyg. Anledningen till denna nästan 50 °/o-iga reduktion är dels de senaste årens rigorösa 
utrensningar av äldre enheter från VK2-tiden, dels den ökande inflationen tillsammans 
med en alltmer sparsamhetsinriktad kongress, vilken icke medgivit nyersättningar i den 
omfattning flottan önskat. Aven om de nya fartygstyperna är långt överlägsna sina 
föregångare är dock denna radikala decimering i antalet örlogsfartyg illavarslande både 
för supermakten USA själv och för den fria världen i övrigt mot bakgrunden av bl a 
den fortsatt kraftigt expanderande sovjetiska sjömakten. Om man bara räknar fartyg 
för fartyg kan situationen med en stark förenkling belysas av att de sammanlagda rela
tivt små polska och östtyska flottorna numera är antalsmässigt starkare än den ameri
kanska. Denna skulle alltså icke vara starkare på världshaven än vad de polska och 
östtyska flottorna tillsammans är i Östersjön men har, ä ven relativt sett, långt större och 
mer krävande uppgifter. (Fackpress) 

Fartygsnamnen i nya TRIDENT-serien. 
Den beslutade 10-fartygsserien av stora ubåtar för det strategiska robotsystemet 

TRIDENT skall få följande fartygsnamn: 
Centurion (f n under byggnad och namngivare till ubåtsklassen) , Champion, Colossus , 

Crusader, Defender, Dauntless, Hercules, Leviathan, Unity och Victorious . Huvuddata 
för dessa ub:itar är: Deplacement 16.000 ton, längd 170 m, fart i uläge 25 knop, ett 
atommaskineri med livslängd 20 år på en laddning och med en beväpning av 24 strate
giska markrobotar med en räckvidd av minst 7.500 km, varje robot med 10 MIRV
stridsdelar i stridskonen. (Fackpress) 
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Atomdriven hangarfartygsgrupp i Atlanten. 

Det nya atomdrivna hangarfartyget Nimitz väntas komma i tjänst våren 1975, moJ
Iigen redan i april. Fartyget får sin hemstation i Norfolk, Va, och blir alltså tilldelad 
Atlant-flottan. Då de nybyggda atomdrivna robotkryssarna California (CGN 36) och 
South Carolina (CGN 37) inom kort blir färdiga kommer också dessa att tilldelas 
Atlant-flottan, som därmed får sin första helt atomdrivna hangarafartygsgrupp. 

(Marine Rundschau, mars/75) 

VASTTYSKLAND 
Ny chef för västtyska marinen. 

1 april i år avgick viceamiral Heinz Ki.ihnle som chef för västtyska marinen i samband 
med att han gick i pension. Han efterträddes av konteramiral Glinter Luther. Den nye 
marinchefen är född 17 mars 1922. Efter VK2 var han först amerikansk krigsfånge i ca 
1'/2 år varefter han ägnade sig åt civil affärsverksamhet tills han 1 mars 1956 återinträd
de i marin tjänst. 1 oktober 1970 utnämnd till flottiljamiral som chef för marinflygflot
tiljen i Kiel-Holtenau var han västtyska flottans yngsta amiral. 1 april 1972 blev han 
chef för flottans Nordsjö-eskader och därmed COMGERNORSEA i NATO organisation 
för att redan 1 oktober samma år överta chefsskapet i Marinförvaltningen med särskilt 
uppdrag därutöver att leda omorganisationen av flottans underhålls- och förvaltnings
tjänst . 

(Marine Rundschau, mars/75) 

Den första större robotubåten på inledande provturer. 
Den första av tio beställda större robotbåtar Type 143, S 61, började i februari sina 

varvsprovturer utanför Wilhelshafen, ännu så länge med enbart civil besättning. 

(Marine Rundschau, mars/ 75) 

Moderniseringen av HAMBURG-jagarna inledd. 
9 december 1974 påbörjades vid Blohm und Voss i Hamburg moderniseringsarbetena 

på jagaren Hessen. Den väsentligaste ändringen blir att tredje tornet kommer att ersättas 
av fyra startramper för sjöroboten EXOCET. Vidare ersätts de fyra öppna Bofors 
40 mm dubbeJakan med fyra modernare tornpjäser samt utökas antalet tuber för ubåts
jakttorpeder. Hessen beräknas bli klar mot slutet av 1975 varefter Hamburg står i tur . 
Alla fyra jagarna skall vara klara under 1977. 

N avigatiansinstrument 

SGM-Products 
Grevgatan 61 

114 59 Stockholm 
Telefon 08 /62 35 60 

Försäljning av navigationsinstrument 
och elverk. 

Motorer och tillbehör. 

(Marine Rundschau, mars/ 75) 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stolpar av 
starkförzinkat eller plastbelagt stå l 

samt av lättmetall 
Tel. 0411/44380 RYDSGARD 
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BURTONS 
Rörställningar 

i särklass 

Rör och kopplingar för 

byggnadsställningar, hyll

inredningar, skjulkonstruk

tioner m. m. 

BYGGMÄSTARNES MATERIAL AB 
Framnäsbacken 5, Box 1065, 171 22 SOLNA 1, Tel. 08/82 03 90. 

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Teetytbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill 150 ton 

Ledarnoten 

DAG SANDSTROM 

Det aktiva stambefälets roll 
den vilande 
krigsorganisationen 

Inträdesanförande vid Sällskapets sammanträde den 2 oktober 197 5. 

Bakgrund 
Stambefälet i försvarsmakten spelar i sitt yrkesliv två roller. Den ena i freds

befattning och den andra i krigsbefattning. Fredsbefattningen kan vi lämna tills 

v idare. Krigsbefattningen däremot tänker jag granska lite närmare. 

I krigsbefattningarna - inom det gä llande repetitionsövningssystemet - ar

betar och samarbetar stambefälet i stor omfattn ing med reservbefäl och värn

pliktigt befäl. Vi stambefä l har väl grundad anledning att vara både tacksamma 

fö r och imponerade av det engagemang med vi lket vå ra reservare och värn

pliktiga kamrater agerar i sina roller i krigsförbanden, liksom över den kunskap 

och utbildningsvilja de visar. Det är ju roller som de spelar v id sidan av upp·· 

gifterna i det civila arbetet. 
Att befälet på aktiv stat också agerar i två roller tycks dock inte vara lika 

uppmärksammat. skillnaden mellan arbetsuppgifterna i fredsorgan isationen och 

uppgifterna i kr igsförbanden ä r inte mindre för många av oss aktiva än skill

naden mellan civil ve rksamhet och militärtjänst för reservare och värnpliktigt 

befäl. Det är generande för oss att ställas i situationer där aktivt befäl inte har 

"släppts" av den militära fredstjänstgör ingsmyndighetcn, samtidigt som civi la 

företag och myndigheter i så stor utsträckning släpper till fo lk för övningar 

med krigsförbanden. Hur agerar då v i, som är stambefäl, i våra roller i krigs

förbanden? 
Hur motsvarar v i de k ra v och förväntningar som våra reserv- och värnp lik 

tiga kollegor har rätt att ställa på dem som är yrkesbefäl i försvarsmakten? 

Vi har ju den stora fördelen att ha samma arbetsgivare i våra två roller, men 

har v i samma stöttning från vå ra arbetsgivare som våra civi la kollegor har? 

Får vi förutsättningar, möjligheter, resurser att vara "bäst i klassen" och har 

vi stöd i bestämmelser m m så att vi kan verka med op timal effektivitet i krigs

förbanden? 
Det är närmast den sistnämnda frågan jag här vill ta upp och då i första hand 

granska ansvarsförh ållandena avseende dc tre hu vudfunktionern a 

e utbildning 
e mobiliseringsplanläggnin g 
e krigsp lanläggning 
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