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Trelleborg beklädnader. 
Ett pålitligt hantverk 

i varje detalj. 
V, år långa erfarenhet och våra stora resurser när det gäller 
sa val korrosions- och slitagebeklädnader som beklädnader av 
moer speciellt slag har gjort våra material till välkända begrepp 
pa marknaden. Yrkesskicklighet och bra material. En oslagbar 
kombination när det handlar 
om att få en beklädnad som 
du kan lita på. TRELLEBORG W 

Trelleborg AB, Division Vals/Beklädnad Fack 
231 OOTrelleborg. Telefon04l0-510,00 ' 

Det största hotet 

Tal av Admiral of the Fleet the Earl Montbatten of Burma vid över
lämnandet den 11 maj 1979 av the Louise Weiss Foundation Prize till 
S tockho lms Internationella Freds forskningsinstitut. 

Admiral of the Fleet, Earl Mountbatten of Burma föll den 27 augusti 1979 offer 
för ett skändligt och meningslöst attentat då han, tillsammans med några med
lemmar av sin familj, befann sig på fisketur utanför Irlands nordvästkust. Vad 
ödet hade besparat honom under ett långt och ofta farofyllt liv, åstadkoms nu av 

några lönnmördare. 
Lord Mountbatten deltog- endast 16 år gammal- i första världskrigets största 

drabbning till sjöss, Skagerackslaget, kommenderad på amiral Beatty's slagkrys
sardivision. Som fartygschef på jagaren H M S Kelly i början av andra världskri
get överlevde Louis Mountbatten ett flertal strider till sjöss i Nordsjön och i 
Medelhavet, där jagaren 1941 sänktes vid ett luftanfall utanför Kreta. 

Lord Mountbatten var broder till framlidne Drottning Louise och Hedersleda
mot av Kungl Örlogsmannasällskapet. Avsikten är icke att här söka teckna en 
bild av Mountbattens märkliga levnadsöden. Vi låter i stället Lord Mountbatten 
själv komma till tals. Han var under senare år djupt engagerad i arbetet för att 
åstadkomma avspänning och fredlig samverkan mellan nationerna. Lord Louis 
Mountbatten kallades också att hålla högtidstalet då Louise Weiss Foundation's 
"fredspris" överlämnades till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
(SJPRI) i Strasbourg den 11 maj 1979, ett tal som var en gripande vädjan om 
besinning i en för mänsklighetens framtid avgörande fråga. Lord Mountbattens 

tal återges här i översättning. 

Kommer de skrämmande fakta om rustningarna i världen, som visar att den 
blint styr mot en katastrof, att förmå dem som är ansvariga för denna förödande 
utveckling att besinna sig och slå till bromsarna? Jag önskar verkligen att jag 
kunde stå här som förmedlare av det goda budskapet om en sinnenas förändring, 
om att en utveckling inletts mot en allt snabbare nedrustning. Tyvärr är det inte 

så. Svaret på frågan är nej! 
J ag är djupt förtvivlad när jag tänker på hur litet som uppnåtts trots allt tal 

om rustningsbegränsning, särskilt i fråga om kärnvapen. Vi har upplevt talrika 
internationella konferenser och förhandlingar om problemen och vi har drömt 
om den fredliga värld som vi förgäves sökt skapa. Sedan slutet av andra världs
kriget, för 34 år sedan, har vi upplevt krig efter krig. Väpnade uppgörelser på
går alltjämt i alla världsdelar. Vi lever i en tid av yttersta fara eftersom varje 
väpnad konflikt medför risk för spridning och ingripanden av supermakterna. 
En militär konfrontation mellan kärnvapenmakterna medför den fasanfulla möj
ligheten av ett kärnvapenkrig. 

Västmakterna och Sovjetunionen påbörjade tillverkning och lagring av kärn-
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Kommendörkapten Bengt Hedlund, ma
rinattaclui i London, överlämnade i juli 
1965 Svenska Marinens guldsköld till Lord 
Louis Mountbatten. 

vapen i syfte att åstadkomma avskräckning och att förhindra ett storkrig. Tanken 
syntes enkel nog: med den enorma förödelse som kunde åstadkommas genom en 
enda atomexplosion, skulle båda parter i vad vi alltjämt betraktar som en öst
västlig konflikt, avstå från varje aggressiv handling som kunde skada den andra 
partens vitala intressen. 

Det dröjde dock inte länge förrän olika former av nukleära vapensystem med 
begränsad verkan framställdes. De intogs i planerna för användning i vad som 
angavs vara taktisk skala eller i regional krigföring. Tanken är att varhelst fient
ligheter bryter ut i Västeuropa, skall sådana vapen kunna användas i landkrig
föringen utan att detta behöver utlösa det kärnvapenkrig i full skala som kan 
leda till den slutliga förintelsen. 

Jag har aldrig funnit denna tanke trovärdig. Jag har aldrig kunnat godta åsik
terna att olika typer av kärnvapen kan karaktäriseras som taktiska eller strate
giska. Nästa månad fyller jag 80 år. J ag är en av de få ännu levande från första 
världskrigets dagar som fört höga befäl under det andra världskriget och jag vet 
hur omöjligt det är att leda militära operationer efter fixa planer och överens
kommelser. I krig är det oväntade regel. Ingen kan förutsäga hur motståndaren 
reagerar inför det oförutsedda. 

Som sjöman upplevde jag övernog av död och förstörelse till sjöss men jag 
hade också tillfälle att se den fullständiga förödelsen i krigszonen på västfronten 
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H. M. S. Kelly efter torpederingen i dec. 1940. 

under första världskriget, där de som kämpade i skyttegravarna hade en sanno
lik överlevnadstid av några veckor. 

Så blev jag år 1943 de allierades överbefälhavare i Sydostasien och såg död 
och förstörelse i ännu större skala. Och ändå var allt detta resultatet av en "kon
ventionell" krigföring. Hur fasanfullt det än var, hade vi alla en känsla av att 
det fanns en "sportslig" möjlighet att överleva. I ett kärnvapenkrig finns inga 
sådana möjligheter; det kommer knappast att finnas några överlevande - allt 
kommer att utraderas. 

J ag påstår inte detta utan att mycket allvarligt ha studerat problemet. När jag 
var överbefälhavare för de brittiska stridskrafterna tillkännagav jag min uppfatt
ning. Jag fick höra argument emot den, men har aldrig funnit dessa övertygande. 
J ag upprepar därför med djupaste övertygelse som militär fackman att jag inte 
kan förutse någon användning av kärnvapen som inte leder till en upptrappning 
med ofattbara konsekvenser. 

Och den .förödelse som åstadkoms av kärnvapen är ingen science fiction -
det är fråga om fakta. För 34 år sedan upplevde vi det fruktansvärda experi
mentet med två atombomber som utplånade Hiroshima och Nagasaki från jord
ytan. En japansk journalist beskrev mardrömmen på följande sätt: "Plötsligt upp
lystes himlen av ett glödande vitrött sken, åtföljt av onaturliga vibrationer som 
nästan omedelbart följdes av en våg av kvävande hetta och en stormvind som 
svepte bort allt i sin väg. Inom några få sekunder brändes alla de tusentals män
niskorna på gatorna i stadens centrum av en svedande hetta. Många dödades 
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omedelbart, andra låg på marken, skrikande av olidlig smärta från brännsåren. 
Allt som stod i vägen för explosionsvågen, hus, fabriker och andra byggnader, 
utplånades. Hiroshima hade upphört att finnas till. 

Men detta är inte slutet på historien. Vi minns att tusentals och åter tusentals 
människor brändes till döds, omedelbart eller långsamt, med svåra plågor, men 
vi glömmer att många ännu är döende som en följd av strålningsskadornas för
dröjda verkningar. Kunskapen om dessa förhållanden måste utökas med vet
skapen att vi nu har tillgång till vapen med tusen gånger så stor effekt; jag upp
repar tusen gånger så fruktansvärda som Hiroshima-bomberna. 

Ett eller två kärnvapenanfall mot denna stora stad, Strasbourg, med vapen 
även av den typ som i dag anses ha en relativt begränsad verkan, skulle praktiskt 
taget helt förstöra allt vi här ser omkring oss och omedelbart döda kanske halva 
befolkningen. Försök föreställer hur det skulle se ut om kärnvapen med större 
effekt skulle insättas inte bara mot Strasbourg utan mot ytterligare ett tiotal stora 
samhällen, låt oss antaga inom en radie av cirka 30 km. Eller, än värre, föreställ 
er resultatet av en obegränsad insats av kärnvapen. Och, jag upprepar detta, häri 
ligger den mest fruktansvärda av alla faror, eftersom jag inte kan föreställa mig 
ett läge då kärnvapen används enbart på slagfältet utan att detta leder till en 
upptrappning av kärnvapeninsatserna. 

I ett nytt världskrig kan vi knappast undvika en insats av kärnvapen i full 
skala. Ett sådant krig skulle inte bli långvarigt; det kan vara över på några dygn. 
Och när allt är över, hur kommer världen då att se ut? 

Tusen års utveckling av civilisationen kommer att vara förgäves. Våra konst
verk är förstörda. Radio, television och tidningar har upphört att existera. Inga 
transportmedel finns kvar, inga sjukhus. De få utblottade varelser som överlevt 
katastrofen på någon plats kan inte vänta hjälp från grannar. Det finns inga kom
munikationer - och kanske inga grannar. Det finns ingen hjälp, inget hopp. 
Skulle vi då inte kunna vidtaga åtgärder för att förhindra en sådan händelseut
veckling? Hur är det möjligt att vi kan ställa oss som åskådare till händelserna 
utan att göra något för att .förhindra en utveckling som kan leda till att vår värld 
går under? 

Vi firar i dagarna hundraårsdagen av Binsteins födelse. Då han en gång om
bads förutsäga vad slags vapen som skulle komma att användas i ett tredje världs
krig lär han ha svarat: 

"Om man utgår från att ett tredje världskrig upptrappas till ett kärnvapenkrig, 
kan jag förutsäga vilka vapen som kommer att användas i ett fjärde världskrig 
- pil och båge." 

Fakta om de globala kärnvapenrustningarna är tillgängliga och, som jag redan 
framhållit, SIPRI har spelat sin roll då det gäller att sammanställa auktoritativ 
information om världens vapensystem och om nödvändigheten av fortsatta inter
nationella ansträngningar för en rustningsbegränsning. Men hur skall vi få till 
stånd praktiska åtgärder för en nedrustning och en ökad vapenkontroll? 

Vi måste då utgå ifrån att freden sannolikt bäst bevaras om det råder en militär 
styrkebalans mellan Öst och Väst. Men båda sidorna måste upphöra med sina an-
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strängningar att bevara styrkejämvikten genom att anskaffa ständigt .fler och dy
rare nukleära vapensystem. Jag tror, tvärt om, att ökad säkerhet kan nås på en 
lägre konfrontationsnivå genom en minskning av kärnvapenarsenalen. 

J ag beklagar utomordentligt dröjsmålen då det gäller att i Amerika och Sov
jetunionen få till stånd ett erkännande av SALT II -avtalet avseende en begräns
ning av åtminstone den typ av kärnvapen, som det här handlar om. Jag beklagar 
än mer att oppositionen i USA emot en överenskommelse som leder till en be
gränsning av framställning och spridning av kärnvapen har visat sig så stark. 
Vilka kan dessa motiv vara? 

Som officer med ett halvt sekels aktiv tjänst bakom mig, påstår jag med störs
ta allvar att kapprustningen på kärnvapnens område inte tillgodoser några mili
tära behov. Krig kan inte vinnas med kärnvapen. De ökar blott farorna genom 
de illusioner de framkallar. 

Inflytelserika personer runt om i världen bekänner sig fortfarande till den 
gamla romerska levnadsregeln "den som önskar fred måste vara beredd på 
kri(. D~tta är ~u totalt nukleärt nonsens och -jag upprepar det- man begår 
ett .?de~d1gert misstag om man tror att man kan öka den egna säkerheten genom 
en oknmg av den globala osäkerheten. 

Vi har i år upplevt något som kan vara början på ett underverk. Genom den 
djär~a beslutsamheten hos presidenterna Carter och Sadat och premiärminister 
Begm, har de första stegen tagits på en väg som vi alla hoppas skall leda till en 
bestående fred mellan Egypten och Israel. Framsteg har gjorts och den väg man 
valt att gå är lång och fylld med hinder och besvikelser. Men dessa modiga le
dare har insett vilka alternativen var och har gjort sin plikt på ett sätt som bara 
kan väcka beundran hos alla som längtar efter fred. 

Är det möjligt att detta initiativ kan leda till ett nytt och än mer betydelsefullt 
underv_erk: att nå~on någonstans tar första steget på den törnbeströdda väg som 
leder till en effektiv begränsning av kärnvapnen, inklusive ett förbud mot taktiska 
nukleära vapensystem? 

D~t är. sa~.t a~t vetenskape~ erbjuder oss nästan obegränsade möjligheter, men 
det ar v.~ m~nmskor som maste ta de moraliska och samhälleliga besluten om 
d~ss anvandnmg. Eftersom hotet mot mänsklighetens existens är ett verk av män
mskor, måste människan skyddas mot sina likar. 

':'ärl~en står nu på randen av en avgrund. Låt oss alla beslutsamt genomföra 
~aqe tankbar praktisk åtgärd för att förhindra att vi, i vår dårskap, tar steget 
over randen. 
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Vid sjösättningen av ubåten Najad 

Chefens för Försvarets Materielverk, 
generaldirektör Ove Ljung, tal vid 

sjösättningen av HMS Najad 
1979-08-13 

Vi har idag sjösatt den sista av ubåtar
na i Näckenserien. Serien blev tyvärr 
avkortad till endast tre enheter och det 
tar ännu lång tid innan nästa serie, 
A 17, levereras. J ag vet att Kockums 
delar vår uppfattning att det med ~län
syn till kontinuiteten i sysselsättning 
hos projeklednings-, konstruktörs- och 
byggnadspersonalen är lämpligt med 7 
a 8 år mellan ubåtsserierna, ett inter
vall som även är lämpligt med hänsyn 
till ubåtsvapnets modernitet. Tenden
sen är emellertid f n mot längre inter
vall mellan serierna och det har även 
blivit färre båtar i dem, faktorer som 
är oroande både vad gäller ubåtsfunk
tionen som sådan - som en viktig del 
i vårt försvar - och för en rationell 
anskaUning. 

Antalet ubåtar i marinen är främst 
öB och CM angelägenhet. Rationalite
ten i anskaffningen är däremot främst 
FMV angelägenhet. I försvarsbeslut 
och propositioner har hittills klart ut
talats att vi inom landet skall ha resur
ser för utveckling och tillverkning av 
ubåtar. Man använder ofta uttrycket 
"en svensk profil" vid utformningen av 
våra vapensystem. När det gäller ubå
tar är detta uttryck verkligen berätti
gat: Oss omgivande farvatten är sär
präglade vad avser bottenförhållanden, 
hydraakustik m m. Eftersom ubåtar 
"står och faller" med sin förmåga att 
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utnyttja det element det vistas i, är 
"svensk profil" här verkligen på sin 
plats. 

"En svensk profil" får emellertid in
te köpas till vilket pris som helst. Den 
är bara på sin plats när den är moti
verad ur e~fekt- och kostnadssynpunkt 
De jämförelser, som vi kunnat göra vi
sar att våra ubåtar tekniskt/ ekonomiskt 
ännu står sig väl i konkurrensen med 
utlandet. För framtiden är det emeller
tid angeläget att slå ut projekterings
och konstruktionskostanderna på flera 
enheter samt att dra nytta av den så 
kallade "inlärningskurvan", d v s ef
fekten av en tillräckligt lång serie. Det 
torde även sammanfalla med CM öns
kemål att hålla antalet ubåtar uppe. 
Det är därför mycket angeläget att näs
ta ubåtsserie omfattar mer än tre ubå
tar. 

Export av ubåtar till länder med po
litisk målsättning, som kan accepteras 
av de svenska statsmakterna, skulle 
självfallet bidra till minskning av de 
svenska kostanderna och därigenom 
möjliggöra en angelägen ökning av 
ubåtsvapnets omfattning. 

En grundförutsättning härför är 
dock att vi inom svensk försvarsindustri 
och FMV även i framtiden kan be
vara nödvändig teknisk kompetens. 

De svårigheter som Kockumskon
cernen under senare tid har haft att 

brottas med är alltför väl kända och 
kräver kommentar. Ubåtstillverkning
en har, procentuellt sett, varit en liten 
del av varvets totala verksamhet. Kva
litativt har den emellertid - enligt vad 
som vid upprepade tillfällen framhållits 
av Kockums ledning - haft stor be
tydelse för varvets produktutveckling 
och för den allmänna tekniska standar
den inom varvet - direkta och indi
rekta spin-off-effekter. Detta är något 
som är värt att notera även för fram
tiden. 

Under senaste året har ansvarsför
delningen mellan försvarsindustrin å 
ena och FMV å andra sidan diskute
rats på politisk nivå och i massmedia. 
Den naturliga bakgrunden till denna 
ansvarsfördelning är självfallet att ma
teriel med de prestanda, som ÖB och 
försvarsgrenscheferna ställer krav på, 
skall kunna tas fram till lägsta möjliga 
totalkostnad för materielens utveck
ling, tillverkning och användning under 
livslängden. Iden i detta samarbete är 
att FMV skall specificera kraven och 
.följa upp att de uppfylls medan för
svarsindustrin som huvudleverantör, 
med- eller underleverantör skall utföra 
konstruktionsarbetet och genomföra 
tillverkningen. 

Ansvarsfördelningen inom ubåtsom
rådet är ett gott exempel på detta. Med 
ett klart kund-leverantörsförhållande 
som grund har denna ansvarsfördelning 
lett till att vi - trots den mycket kor
ta serien - till kostnader som väcker 
internationell uppmärksamhet har kun
nat utveckla och tillverka denna Näc
ken-serie. 

Allmänt sett är prognosen för ma
terielanslagen inom försvaret bekym
mersam. Urholkningen och rambe
gränsningarna är oroande. Som hittills 

måste emellertid målsättningen vara att 
få ut högsta effekt för lägsta livs
längdskostnad. Ibland kan det vid ma
terielanskaffningen vara tekniskt/ eko
nomiskt bättre att utnyttja den allmän
na inhemska och internationella mark
naden, ibland är det emellertid lön
samt, och också angeläget ur andra 
synpunkter, att driva en egen målmed
veten linje med studier, projektering, 
konstruktion och tillverkning. I syfte 
att hålla nere kostnaderna är det här
vidlag emellertid nödvändigt att noga 
pröva vilka delsystem och viktigare 
komponenter, som det ur teknisk-eko
nomisk synpunkt är fördelaktigare att 
köpa från utlandet. Ubåtsanskaffning
en är ett av de bästa exemplen på det 
senare. Vi hoppas att Kockums i sin 
nya giv tillsammans med samverkande 
industrier i fråga om ubåtar skall fort
sätta på samma sätt som tidigare. 

Målsättningen att hålla nere stycke
kostnaderna befrämjas självfallet om 
inte bara serielängderna kan ökas utan 
även utvecklingskostnaderna kan delas 
med andra :beställare. Våra samarbets
avtal med nordiska grannländer öpp
nar möjligheter till detta, som vi mål
medvetet måste pröva. 

Avslutningsvis vill jag tacka Koc
kums och medleverantörerna för det 
utmärkta arbete, som nedlagts på Näc
ken-serien. Kockums viktigaste medle
verantörer har varit Karlskronavarvet, 
Torpedverkstaden, StanSAAB, Jeu
mont-Schneider, Thomson-CSF, Mar
coni och MTU. 

J ag framför beställarens varma tack 
för de förnämliga prov på yrkesskick
lighet - både i fråga om soft-ware 
och hard-ware - som visats vid fram
tagningen av Näcken-serien, detta vik
tiga bidrag till vårt invasionsförsvar. 
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BENGT 
TÖRNVALL Ledning av sjöstridskrafter 

Kommendörkapten Bengt Törnvall tjänstgör i Milostab ö , Strängnäs. 

övertung organisation 
Det talas då och då om att vår mili
tära organisation är övertung. Man 
.anser att staber och förvaltningar har 
blivit för stora och innehåller alltför 
många människor. Parkinsson nämner 
i sin lag hur antalet anställda inom 
engelska flottans landorganisation öka
de .allteftersom antalet fartyg minska
de. 

Vi har gått igenom en liknande ut
veckling. 

När nu under senare år de ekono
miska ramarna blivit trånga har man 
fått upp ·ögonen för detta förhållande 
- som förvisso inte enbart gäller flot
tan. 

Man ser framför sig - och det per
spektivet behöver inte vara alltför av
lägset - att de tilldelade pengarna 
bara räcker till personalens löner. Inget 
blir över till att köpa vapen och annan 
materiel för och inte heller till några 
större övningar. 

För att komma tillrätta med detta 
startas utrdeningar - bl a försvarets 
ledningsutredning (FLU). 

För en tid sedan lades denna utred
nings andra betänkande fram. Den 
etappen gällde den högre regionala ni
vån - milonivån. 

Man hade kunnat förvänta sig att 
detta betänkande skulle behandla den 
högre regionala nivåns berättigande 
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överhuvudtaget. Och i viss utsträck
ning har man gjort det vad avser flyg
stridskrafterna. 

Man har funnit att antalet jaktflot
tiljer i framtiden inte motiverar sär
skild högre regional nivå vad gäller 
förba'ndsproduktionen. Attackflyget är 
sedan länge organisatoriskt samlat i ett 
förband - attackeskadern. Med hän
syn till de fåtaliga antalet jaktdivisioner 
i framtiden kan en liknande organisa
tion övervägas även för jaktflyget. 

Ubåtsledning 
Hur ser det då ut för våra sjöstrids
krafter. Våra ubåtar kommer i fram
tiden inte att vara fler än att de med 
fördel kan sammanföras till ett förband 

under en förbandschef. Att från en 
central plats leda ubåtar exempelvis i 
hela öSTERSJöN är fullt möjligt. Det 
är närmast en fråga om att disponera 
tilldickliga sambandsmöjligheter. 

Inte heller möter det några större 
svårigheter att leda ubåtsverksamhet i 
ovnga oss omgivande havsområden 
från någon central plats. Viss lokal ex

pertis kan erfordras hos sjöoperativa 
chefer samt hos chefer med ansvar för 
basresurser. I utgångsläget är det 

dock tillräckligt med enstaka befatt
ningshavare i de områden där ubåtar 
inte utgångsgrupperas. 

Någon form av sammanhållen ubåts-

ledning - t ex en ubåtseskader lik
nande attackeskadern - är m a o inte 
otänkbar. 

Ytattack 
Den framtida ytattacken kommer att 
bestå av 2 1/2 ytattackflottilj och 4 
patrullbåtsdivisioner. 

Den tunga komponenten i ytattack
systemet är ytattackflottiljerna. Särskilt 
accentuerat blir detta när kvalificerad 
sjörobot tillförs förbanden. 

För närvarande är ledningssystemet 
för dessa fåtaliga förband tungrott och 
splittrat. 

Fyra militärbefälhavare har grund
tilldelats var sin bit av kakan och dessa 
bitar skall sedan kunna bytas och skif
tas och samlas enligt olika finurliga 
system. 

Militärbefälhavaren har sedan i sin 

tur fördelat sin ytattackresurs till sina 
örlogsbas- och bevakningsområdesche
fer. 

Fyra milostaber och sex-sju örlogs
bas/bevakningsområdesstaber är alltså 
mer eller mindre inblandade i dessa få
taliga förbands utnyttjande. Och där
utöver tillkommer förbandsstaberna. 

Ä ven beträffande ytattacken finns 
därför anledning att överväga en mera 
samlad ledning - exempelvis en ytat
tackeskader. 

Kärnan i en dylik organisation bör 
vara ytattackflottiljerna - våra jagare 

och torpedbåtar och deras eventuella 
efterföljare. Om patrullbåtsdivisionerna 
även skall ingå är mera osäkert och 
beror på hur de främst kommer att ut

nyttjas. Om de i första hand kommer 
att användas för långvarig patrulle
ringsverksamhet bör de i utgångsläget 
vara underställda örlogsbas/bevak
ningsområdeschef. Men om de främst 

avses för anfalls- och mineringsverk
samhet i samverkan med ytattackflottil

jerna bör de ingå i den eventuella yt

attackeskadern. Lämpligast är sanno
likt att de patrullbåtsförband som finns 
i det område där eskadern utgångs
grupperas ingår i denna. I andra om
råden bör patrullbåtsföl'banden vara 
underställda regional chef men bör va
ra beredda att ingå i ytattackeskadern. 

Lydnadsförhållanden 
Den organisation som idag finns för 
attacken bör kunna vara användbar 
även för andra vapensystem. 

Attackförbanden leds av en relativt 
liten stabsorganisation antingen direkt 
eller med hjälp av regionala lednings
resurser. Bistånd med bas- och andra 
erforderliga resurser lämnas av regio
nala chefer. 

Chefen för attackeskadern är under
ställd ÖB som - alltefter behov upp
står - utdelar attackkapacitet till re
gionala chefer. 

Tillämpat på ev ytattack- resp ubåts
eskadrar skulle detta innebära att för
banden i utgångsläget är underställda 
ÖB som sedan fördelar kapacitet efter 
behov. Detta förfarande är dock 
kanske mindre lämpligt för dessa för
band. Fartygsförbanden har ett betyd
ligt större inslag av långsiktig verksam
het och arbetar i en .annan rytm än 
flygattacken. För fartygsförbanden bör 
därför ett lydnadsförhållande med 
utgångsbasering i ett område och be
redduppgifter i andra områden vara 
lämpligare, bl a för att bättre möjlig
göra långsiktig planering. 

Ytattackens och ubåtarnas företags

cyklar är tidsmässigt olika. Ytattackens 
cykel omfattar något eller några dygn 
medan ubåtarnas är en eller flera vec
kor. 
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Bl a av denna orsak kan ubåtsled
ningen grupperas långt ifrån det om
råde där ubåtarna uppträder. För yt
attackens ledning är kraven annorlun
da. · För denna krävs att täta kontakter 
och snabba sambandsvägar kan åstad
kommas både under pågående företag 
och mellan dessa. YtaHackledningen 
måste grupperas nära det område i vil
ket förbanden skall verka. 

netta innebär att ubåtsledningen kan 
med visst regionalt/lokalt bistånd leda 
ubåtsverksamheten i samtliga oss om
givande havsområden. Ytattackledning
en måste följa med till den region/ det 
havsområde i vilket ytattacken för till
fället skall verka. 

Fr,eds- och krigsorganisation 
Vi har inom kustflottan en i fred fun
gerande ledningsorganisation bestående 
bl a av Flaggen och l.ubflj stab. Dessa 
staber utövar normalt företagsledning 
vid kustflottans större övningar och 
den fredstjänstgörande personalen får 
god utbildning i denna verksamhet. 
Denna organisatoriska och personella 
resurs bör gi,vetvis tillvaratas. I dagens 
krigsorganisation görs inte detta annat 
än i begränsad omfattning. 

Naturligt vore att Flaggen utgjorde 
grunden för en ledningsstab för ytat
tacken medan ubåtsflottiljstaben var 
motsvarande för ubåtarna. 

Härigenom skulle god överensstäm
melse mellan fredstjänst och krigspla
cering erhållas. 

Ledning 
Försvaret lever för närvarande inom 
trånga ekonomiska ramar och inget ty
der på att dessa blir rymligare i fram
tiden. 

Förband läggs ner och materiel ny
anskaffas inte. 
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Det är därför märkligt att den om
fattande ledningsorganisationen bibe
hålls utan att några allvarligare försök 
till rationalisering görs. 

Flygattacken kan med visst regionalt 
bistånd ledas av en ledningsorganisa
tion inom hela landet och sannolikt kan 
även jaktflyget, ytattacken och ubåtar
na ledas på liknande sätt. Den opera
tiva ledningen för dessa fyra "eskad
rar" bör kunna ske på central nivå. 
Förbanden - de stridande enheterna 
- är alltför få för att splittras på flera 
chefer. 

Under den operativa (centrala) ni
vån måste finnas en fackmässig led
ningsnivå och vid förbandet en för
bandsledning för direkt ledning av stri
den. 

Med den fackmässiga ni,vån menas 
här närmast vad man idag kallar läg
re regional nivå. 

Den bör för sjöstridskrafterna utgö
fas av örlogsbasstaben förstärkt med 
ovan diskuterade eskaderstaber. Häri
genom säkerställs att all kvalificerad 
ledning av de fåtaliga förbanden är 
samlad på ett ställe. 

Det leder för långt att här i alla 
avseenden diskutera högre och lägre re
gional ledning och dess berättigande. 
Här skall bara nämnas att många skäl 
talar för att, åtminstone för sjöstrids
krafterna, antalet ledningsnivåer ovan
för förbandsnivån är för många. Att 
märka är att vårt nuvarande lednings
system planerades och byggdes upp un
der 1950- och 60-talen, då försvarets 
ekonomi var bättre. Och antalet för
band och enheter var helt annorlunda. 

Det är därför beklagligt att inte för
svarets ledningsutredning funnit anled
ning att på allvar granska behovet av 
våra många (alltför många?) lednings
nivåer. 

KARL-ERIK 
NYLEN 

Kustartilleriets moderna 
luftvärn 

INLEDNING 
Kustartilleriets nya luftvärnssystem 
kallas L VS 7 5 M, och benämningen 
torde inte behöva fårklaras ytterligare. 
Systemets huvudkomponenter är: 

På siktesplats: 

Siktesenhet med TV -kamera, laser och 
!R-kamera med kylsystem samt 

!R-spanare med kylsystem 

På instrumentplats: 

Datorenhet med TV- och IR-målfölja
re samt 

Manöver- och presentationsenhet med 
TV- och !R-indikatorer och manöver
paneler 

På pjäsplatser: 

40 mm akan m/48. 
Principiell utformning av en rörlig 

luftvärnstropp LVS 75 M framgår av 
bild l. 

Produktion av eldledningar pågår för 
närvarande och leverans av materiel 
för utbildning sker hösten 1979. Därav 
två stycken fasta eldledningar för tek
nikerutbildning vid kustartilleriets ra
darskola på KA 4 i Göteborg och fyra 
stycken rörliga anläggningar får värn
pliktsutbildning vid KA 3 och KA 5 
med början i januari 1980. Materielle
vereras därefter under 1980. Komplet
ta system tillförs krigsorganisationen 
under fårsta delen av 1980-talet i såväl 
fast som rörligt utförande. 

Det kan därför vara angeläget att för 
tidsskriftens läsare kortfattat redogöra 
för luftvärnssystemet. Detta har visser
ligen tidigare beskrivits i olika tids
skrifter. Emellertid har det som tidiga
re publicerats huvudsakligen omfattat 
redogörelse för den tekniska system
lösningen. Här skall nu - förutom en 
kort presentation av den tekniska ut
formningen - redovisas några av de 
värderingar som legat till grund för be
slutet att anskaffa LVS 75 M. Här skall 
också beskrivas de åtgärder som vid
togs av marinen för att övertyga över
befälhavaren om systemets värde inte 
bara får kustartilleriet, utan också som 
en viktig komponent i det totala luft
försvaret och en lösning som framde
les skulle kunna komma till använd
ning annorstädes än vid kustartilleriet. 

Framställningen kan inte göras full
ständig, dels av utrymmesskäl, men 
också av sekretesskäL Sekretessen be
rör dock inte så mycket själva syste
met, vars komponenter i allt väsentligt 
är allmän fårsäljningsvara. De sekre
tessbelagda delarna är främst vissa tak
tiska och tekniska krav och prestanda 
jämte antal och fårdelning till krigsför
band. 

HOTBILD 
V åra får band, fasta såväl som rörliga, 
måste i största möjliga utsträckning un
dandras verkan av en angripares insat
ser från luften. I fårsta hand gäller det 
att vidtaga åtgärder så att fårbanden 
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överhuvudtaget inte upptäcks. Svårig
heten att undgå upptäckt har efter hand 
alltmer ökat och detta tillsammans med 
angriparens flygplans- och vapenut
veckling gör att hotet från luften ökat 
och därmed kraven på vår förmåga att 
skydda oss. Flygplanen utvecklas mot 
större kapacitet i fråga om räckvidd, 
vapenlast, navigeringsförmåga, över
levnadssannolikhet och mörkeruppträ
dande. 

De luftburna vapnen kommer sanno
likt alltjämt att i stor utsträckning be
stå av "konventionella" minbomber 
och attackraketer. I ökad utsträckning 
kan dock, under LVS 75 M livstid, för
utses andra och besvärligare vapen t ex 
styrda glidbomber och attackrobotar 
med optroniska målföljare eller bom
ber med mutipelstridsdelar och F AE 
(Fuel Air Explosives). Kännetecknande 
för dessa senare och betydligt effekti
vare vapen är, att de kan sättas in mot 
våra förband på avstånd utanför när
luftvärnets räckvidd. 

Hotet från luften minskas genom oli
ka typer av passiva åtgärder, t ex 
maskering, skenanläggningar, befäst
ningar, rörlighet och utspridning, var
igenom angriparens spaning motver
kas samtidigt som hans träffverkan 
minskas eller han tvingas till ökad 
vapeninsats. 

Vid sidan av det direkta hotet av 
vapeninsats från luften kommer hotet 
från helikopterluftlandsatt trupp - an
tingen direkt i förbandens grupperings
terräng eller i nära anslutning därtill för 
senare markbundet anfall mot den fas
ta kustartillerianläggningen, vilket är 
ett klassiskt - och kanske nödvändigt 
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sätt att betvinga fast kustartilleri. Sam
ma gäller i princip även det rörliga 
kustartilleriet. 

Det hot som sålunda kan förutses 
måste vara styrande för de skyddsåt
gärder som vidtages vid de fasta och 
rörliga kustartilleriförbanden. De passi
va åtgärder som nämnts i det föregå
ende och aktiva åtgärder, varav när
luftvärnet är en del, utformas för ett 
balanserat skydd och inom ramen för 
den ekonomi som kan avdelas för 
ändamålet. 

BEHOV AV LUFTVÄRN 
Kustartilleriets närluftvärn utgöres 
idag huvudsakligen av 

• luftvärnstroppar med Bofors 40 mm 
akan m/48 och en fransk analog eld
ledning från 1950-talet 

e luftvärnstroppar med Bofors 40 mm 
akan m/36 utan eldledning och 

• 20 mm akan m/40-73 utan eldled
ning. 

I den alltmer hårdnande hotmiljön 
har det varit angeläget att omsätta och 
modernisera luftvärnet för att det skall 
svara mot de krav som kan härledas ur 
hotet. De fasta kustartillerianlägg
ningarna belägna i skärgårdsbandet för 
skydd av operativt viktiga områden 
och andra marina dispositioner t ex 
flottans baser, kommer sannolikt att ut
sättas för hård bekämpning. Därvid ut
gör det fasta närluftvärnet en betydel
sefull komponent i försvaret. Ä ven de 
rörliga kustartilleriförbanden uppträ
der kustnära. Dessa förlitar sig i första 
hand på passiva motåtgärder. Under 
förflyttningar och efter eldöppnande 

måste de emellertid aktivt skyddas av 
luftvärn - rörligt kustartilleriluftvärn. 
Kustartilleriets vapenbefåstningar, de 
rörliga kustartilleriförbanden och övri
ga marina anläggningar som skyddas 
av närluftvärn är av begränsad geo
grafisk utsträckning. De kan därmed 
betraktas som punktmål vilket ställer 
särskilda krav på luftvärnets utform
ning. 

Mot bakgrund av hotbilden och be
hovet av luftvärn kan följande allmän
na krav ställas på ku~tartilleriets luft
värn: 

e god verkan mot attackflygplan vid 
punktförsvar 

e god verkan mot helikopterförband 

e möjlighet att verka mot robotar som 
insätts mot skyddsföremålet 

e möjlighet att verka mot sjö- och 
markmål 

e god verkan mot luftmål i klar sikt, 
såväl under dager som under skym
ning och gryning, och senare även 
under mörker 

e bra skydd av luftvärnet vid fast 
gruppering 

e materiel anpassad till såväl fast som 
rörligt utförande. 

UTVECKLING AV LVS 75 M 
Behovet av omsättning av luftvärnet in
träffade ungefår samtidigt vid armen 
och marinen. För armen var det i förs
ta hand fråga om att införa luftvärn i 
infanteribrigad 77 med bl a följande all
männa krav: 

e stor yttäckande förmåga med möj-

tigheter att ge underställda chefer lv
understöd inom stora ytor 

e hög rörlighet och framkomlighet 
men utan krav på mörkerkapacitet. 

Detta var krav son;I till alla delar inte 
kunde delas av CM även om många 
andra krav var överensstämmande. Ut
vecklingen vid armen ledde fram mot 
en krigsorganisation som, förutom öv
rigt luftvärn, också innehåller bl a rb 
70. 

Utöver de speciella kraven som ställ
des på kustartilleriets luftvärn kom 
kostnadsutvecklingen att påverka den 
marina lösning som slutligen valdes. 

Men det var först efter grundliga stu
dier som CM beslöt att inte godta rb 
70. Redan 1970, alltså under armens 
inledande utveckling av rb 70, fick CM 
överbefälhavarens uppdrag att redovi
sa konsekvenserna för marinen om rb 
70 anskaffades. studien genomfordes 
redan samma år och i svaret till över
befälhavaren framförde marinchefen 
att "rb 70 i brigadluftvärnsversionen 
med vissa modifieringar f n syns mest 
stridsekonomisk för marinens fasta 
spärrförband" varvid han också fram
höll att "viss mörkerkapacitet (t ex 
nattkikare, nattoptik, siktet eller ljus
förstärkare) skall kunna innehållas". I 
svaret uttryckte CM också oro för 
kostnadsutvecklingen beträffande vis
sa versioner av rb 70. 

Den allmänna kostnadsutveck
lingen och speciellt inträffade för
dyringar på rb 70 medförde att CM i 
programplan 72/77 angav att inträffa
de fördyringar på rb 70 "kan medföra 
att marinen måste anskaffa ett luft
värnssystem med lägre kvalitet för att 
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erhålla en tillräckligt kvantitet". Det 
luftvärnssystem som därvid avsågs var 
dock inte det som sedermera skulle 
komma att kallas L VS 7 5 M. 

• 
I januari 1972 presenterade FMV -M 

ett utkast till en ny luftvärnslösning för 
marinen. Det kan här vara värt att no
tera att representanter från armen, 
(såväl Ast som.FMV-A) deltog i denna 
redovisning, och att kontaktman från 
FMV -A, alltifrån det projektgrupp bil
dades fOr det nya systemet, varit knu
ten till den marina utvecklingen. För
slaget baserades på ett bibehållande av 
befintliga 40 mm akan m/48 i modifie
rat utförande (i princip den modifiering 
som även genomförts på armens pjä
ser). Ammunitionsutredningen skulle 
kompletteras med zonrörförsedd kul
spränggranat av Bofors fabrikat och 
den gamla franska eldledningen skulle 
ersättas med en optronisk digital eld
ledning av PEAB's (Philip Elektronik 
AB) fabrikat. Med andra ord en hel
svensk systemlösning med alla de fOr
delar detta skulle innebära. Dessutom 
skulle systemet innehålla för flottan och 
kustartilleriet gemensamma kompo
nenter och förslaget emanerade från en 
utveckling för luftvärnet ombord på 
flottans fartyg. 

Chefen för marinen uppdrog prak
tiskt taget omgående åt Försvarets Ma
terielverk att vidareutveckla systemet 
och att anskaffa en prototyp av eldled
ningen fOr vidare prov. Samtidigt ge
nomfördes förnyade studier vari ingick 
- förutom de luftvärnssystem som tidi
gare studerats- också den nya system
lösningen. studien utmynnade i rekom-
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mendationen att välja just den lösning 
som tidigare föreslagits av FMV. 

Flera skäl kan anföras för detta val 
varav bl a kan nämnas till lvakansys
temets fördel: 

e anpassbart till mörkerkapacitet 

e fördelaktigt punktförsvars-
uppgiften 

e användbart mot mark- och sjömål 

e utnyttjande av redan modifierade, 
befintliga pjäser 

e fortsatt utnyttjande av befmtlig mo
dern ammunition 

e tillkomsten av ammunition med vä
sentligt förbättrad verkan samt 

e utnyttjande av gemensamma kom
ponenter inom marinen. 

studien redovisades för överbefäl
havaren våren 1973 och materielver
ket gjorde en framställning till Kungl 
Maj :t att få använda bemyndiganden, 
tidigare avsedda för anpassning av rb 
70 till kustartilleriets behov, för att ut
veckla det nya systemet och därjämte 
anskaffa en prototyp för prov. 

Marinens "avhopp" från rb 70 inne
bar en mindre serie, varför det kunde 
befaras att styckepriset skulle komma 
att öka, vilket i så fall skulle belasta 
armens kvarvarande del av projektet. 
För att understryka behovet av en avvi
kande lösning fOr marinen redovisade 
även FMV sin syn på luftvärnsfrågan 
för ÖB. Därvid angav ämbetsverket 
som sin uppfattning att en undersök
ning av möjligheten att utveckla alter
nativa system helt skulle svara mot den 
filosofi som tillkännagivits i "försvars-

utredning 72". FMV tyckte också att 
det var naturligt att det fanns olika upp
fattning om verkan av olika luftvärns
system, särskilt innan systemen var ut
provade, och förutsåg att anskaffning 
av föreslagen provutrustning skulle ge 
bättre beslutsunderlag för kommande 
beslut. Man såg heller inga underhålls
mässiga nackdelar eftersom kompo
nenter i det nya systemet redan ingick i 
lv-eldledningar för flottan, varigenom 
en samordning av underhållsverksam
heten skulle vara möjlig. 

Man konstaterade också att an
skaffning av föreslaget system för ma
rinen inte skulle påverka armens an
skaffning av rb 70 och ansåg, att om 
föreslaget system även efter provperio
den skulle visa sig vällämpat från kost
nadseffektivitetssynpunkt borde det 
kunna utnyttjas även för armens akan
luftvärn. 

Kungl Maj:t lämnade sommaren 
1973 sitt medgivande att anskaffa före
slagen prototyp. De prov som därefter 
genomfördes verifierade systemets pre
standa och beslutsunderlag för "steg 2" 
insändes till Regeringen i januari 1976. 
Sommaren 1976 biföll Regeringen 
framställningen och eldledningen till 
kustartilleriets moderniserade luft
värnssystem LVS 75 M beställdes där
efter vid PEAB. 

SYSTEMBESKRIVNING 

Systemets huvudkomponenter redovi
sas översiktligt på bild l. Bild 2 visar ett 
systemblockschema. I det följande 
skall de viktigaste systemkomponen
terna kortfattat beskrivas. 

Spaningsanläggning 

Hotet från luften ställer krav på allt 
kortare reaktionstider hos luftvärns
systemen. Målinvisning från i systemet 
ingående spaningsanläggning är nöd
vändig. LVS 75 Minvisas från en !R
spanare. !R-spanaren har valts för ma
rinen av två skäl. Det första därför att 
det är billigare än en radarlösning, t ex 
den radar som används till rb 70. Det 
andra därför att det är ett passivt sys
tem- och således mindre störbart, vil
ket är fördelaktigt i dagens och mor
gondagens störmiljö. Eldledningen i 
luftvärnssystemet är anpassad för att 
kunna radarmvisas om detta framdeles 
skulle visa sig erforderligt. Invisning 
kan naturligtvis också ske så som i nu 
befintligt luftvärnssystem. Dessutom 
kan invisning ske av särskild operatör 
vid siktet eller från särskild målinvisa
re (pekpinne). !R-spanaren för LVS 75 
M tillverkas av SAAB. 

Eldledning 

Eldledningen, arte 725, tillverkas av 
PEAB, I eldledningen, som vid normal
förfarande invisas mot mål med hjälp 
av IR -spanaren, sker individuell skjut
elementsberäkning för troppens två 
pjäser. Målinmätning sker med hjälp av 
TV -kamera och laser avståndsmätare. 
Tekniken har sedan länge använts i ma
rina sjömålseldledningar. För mörker
kapacitet utnyttjas !R-kamera. Gemen
sam målföljare behandlar såväl TV
som IR information. 

Datorenhet och panelenheter upp
byggs av samma typer av panelenheter 
som finns i KA moderna sjömålseld
ledningar. 
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Bild l 

Pjäserna 

Utgöres av Bofors 40 mm akan m/48. 
De är modifierade efter samma modi
fieringsprogram som genomförts vid 
armen. Detta innebär att de kom
ponenter som nått sin tekniska livs
längd bytts ut och att pjäserna i övrigt 
anpassats for att innehålla målsätt
ningens krav. 
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Ammunitionen 

Det nya zonröret ger tillsammans med 
en ny förfragmenterad spränggranat 
L VS 7 5 M en avsevärt ökad effekt. 

Tändröret är av dopplerradartyp och 
forsett med automatisk känslighets
kontroll för att förhindra utlösning av 
t ex signaler som reflekteras från vat
tenytan. Tändröret kan därfor använ
das mot anflygande mål ner till mycket 

n låga höjder. 
! l 
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Bild 2 

Granaten är förfragmenterad, d v s 
den är i manteln försedd med ca 600 
tungmetallkulor. Dessa har hög genom
slagsformåga även om brisad sker fle
ra meter från målet. Bakkroppen av 
granaten har en speciell utformning 
varför splitter också kastas bakåt och 
således fördelas över en större yta vil
ket är viktigt, speciellt vid insats mot 
robotar. Zonröret "ökar" målytan, vid 
skjutning mot flygplan lO-falt, vid 

MA NO VE R/ PRES -
ENHETER 

Systemblockschema 

skjutning mot robotar 100-falt, allt be
roende på flygplanets respektive robo
tens storlek. Zonröret ökar alltså effek
ten av luftvärnssystemet i högre grad 
vid skjutning mot robotar - den kan
ske farligaste måltypen. 

Zonrören kan störas men störut
rustning är dyr och utrymmeskrävan
de i flygplan. För att eliminera risken 
för utstörning och brisad kan zonröret 
automatiskt kopplas ur i samband med 
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eldgivning varvid anslagsfunktion er
hålles. 

Installationer 

Mateirelen utformas så att den kan an
vändas i såväl fast som rörligt utföran
de. För att begränsa kostnaderna ut
nyttjas i möjlig utsträckning äldre ma
teriel och äldre befästningar, samt an
vänds systemkomponenter som finns 
annorstädes i försvaret. Sålunda in
stalleras den rörliga eldledningen i en 
artekärra som redan tidigare ingår i 
kustartilleriets rörliga förband i stort 
antal. Sikte och spanare transporteras 
på en sikteskärra som också används 
inom armen. Och - som tidigare 
nämnts - återfinns många system
komponenter i andra eldledningar vid 
både flottan och kustartilleriet. 

SAMMANFATTNING 
Med L VS 7 5 M tillföres kustartilleriet 
ett närluftvärnssystem som tillsam-

mans med övriga aktiva och passiva åt
gärder ger förbanden ett gott skydd till 
rimliga kostnader. Systemets räckvidd 
ger inte möjlighet att engagera alla ty
per av mål innan de avlevererar sin 
vapenlast, men genom att tvinga angri
paren att skjuta utanför luftvärnets 
porte, alternativt att tvinga honom att 
skjuta under luftvärnsmotverkan mins
kar hans verkan (ökar hans insatser för 
samma verkan). Ett kompletterande 
system med längre räckvidd vore vär
defullt - härom vittnar de moderna kri
gens erfarenheter. Ett sådant system är 
sannolikt ett robotsystem. 

Överbefälhavaren hade säkert öns
kat att marinen också valt rb 70 för 
kustartilleriets närluftvärn. Det kan 
självfallet räknas upp en mängd goda 
skäl varför ett gemensamt system bor
de väljas. Chefen för marinen har emel
lertid visat andra och tyngre skäl till att 
marinen måste gå en egen väg. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Ledamoten 
CURT BORGENSTAM 

En seglivad motortyp 
och dess utvecklings
historia 

Motorerna i våra nya patrullbåtar är 
av en typ som räknar sina anor från 
början av 1930-talet. Motortypen fram
togs först för användning i luftskepp, 
men fick senare sitt huvudsakliga an
vändningsområde som marinmotor. 

·Luftskeppets utvecklingsepok sträck· 
te sig fram till ungefär mitten av 1930· 
talet. Den bars upp huvudsakligen av 
greve Zeppelin och hans efterträdare 
Hugo Eckener i Friedrichhafen, vid 
Bodensjön i Tyskland, även om de fick 
efterföljare i andra länder, främst Ita
lien, Storbritannien och USA. 

Som drivkraft i luftskeppen använ
des till en början bensinmotorer, men 
med hänsyn till deras lättantändliga 
bränsle och elektriska tändsystem var 
det ett starkt önskemål att kunna er
sätta dem med dieselmotorer. Proble
met var svårlöst eftersom motorerna 
inte fick vara alltför tunga, även om 
kravet på låg vikt inte var · fullt så 
starkt som för flygplan. 

I Storbritannien försökte bl a fir
man Beardmore på 1920-talet utveckla 
en lätt dieselmotor avsedd för luftskep
pet R-1 00 som byggdes i statlig regi. 
Systerskeppet R-101 som var ett pri
vatbygge fick däremot bensinmotorer. 
Beardmoremotorn visade sig bli både 
betydligt tyngre och mindre driftsäker 
än man räknat med, och viktökningen 
kom att bidra till att R-1 00 förolycka
des på sin jungfrufärd, varvid bl a che
fen för Air Ministry omkom. 

I Tyskland fick Daimler-Benz i slut-

tet av år 1932 i uppdrag att söka ut
veckla en dieselmotortyp för det pro
jekterade luftskeppet LZ 129 "Hinden
burg". Den första motorn kunde prov
köras 1934 och år 1935 genomgick de 
.fem motorerna ((fyra att monteras om
bord, en reservmotor) luftfartsministe
riets fastställda 60-timmars-prov med 
900 hk kontinuerlig effekt vid 1400 
r/m och 6 timmars max effekt med 
1200 hk vid 1630 r/m. 

Motortypen, som fick beteckningen 
MB 602 (intern firmabeteckning LOF 
6), var en 16-cylindrig V-motor med 
separata stålcylindrar monterade på ett 
vevhus av gjuten lättmetall. (Bild l) 
Konstruktionen, och särskilt. utförandet 
av cylindrarna med deras kylmantlar av 
tunn, svetsad stålplåt, var grundad på 
erfarenheterna från firmans racerbil
motorer fr o m 1914 och från de flyg
motorer som tillverkats under första 
världskriget. 

En nyhet var dieselförbränningssys
temet och arrangemanget av de fyra 
stötstångsmanövrerade ventilerna samt 
förkammaren och spridaren. 

En annan nyhet var rullagren för bå
de ram- och vevstakslagren, med dela
de lagerringar och tandkoppling i tvär
skarvarna. Rullarna löpte direkt mot 
lagertapparna som därför måste vara 
ythärdade, vilket givetvis komplicerade 
vevaxeltillverkningen. Tidigare flygmo
torer hade mestadels haft vanliga glid
lager. 

Förutom LZ 129 "Hindenburg" för-
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sågs även systerskeppet LZ 130 "Graf 
Zeppelin II" med motorer av samma 

typ. "Hindenburg" förolyckades 1937 

vid en landning i Lakehurst, USA me
dan "Graf Zeppelin II" förblev i drift 
fram till krigsutbrottet. 

Luftskeppsutvecklingen avstannade 

likväl, dels som följd av en rad olycks
händelser, dels genom att den tyska 

ledningen ansåg att resurserna bättre 

·behövdes för flygplanindustriens ända
mål. 

De motorer som Daimler-Benz fram
tagit fick emellertid ett nytt använd
ningsområde som kraftkälla i de tor
pedbåtar ("Schnellboote") som utveck
lades av Lurssen-varvet under 1930-
talet för tyska marinens räkning. 

Benämningen "Schnellboote" hade 

valts därför att man med hänsyn till 

Versaiiie-fördragets bestämmelser öns
kade hemlighålla båtarnas verkliga 
uppgift som torpedbärare. 

Fram till andra världskrigets slut ha
de de flesta mariners motortorpedbåtar 

drivits av bensinmotorer vilket möjlig
gjorde låg maskinvikt och goda fart

egenskaper. Tyska marinen utgjorde ett 

markant undantag. Där hade man ti
digt inriktat utvecklingen mot större, 
sjödugligare båttyper med måttligare 

fartkrav. Maskinanläggningen behövde 

därför inte vara så extremt lätt, och 

man kunde därför utnyttja diesel- i 

stället för bensinmotorer. Intill dess att 
luftskepps-dieselmotorn blev tillgänglig 

Bild l. Luftskeppsmotorn MB 602 (LOF 6) monterad i en av motorgondolerna till 

"Hindenburg" under byggnad 1934. Motorn har sexton cylindrar och ger 1200 hk. 
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år 1934 måste dock de tyska "Schnell
boote" utrustas med bensinmotorer. 

Andra alternativ hade ·också prövats: 
Ar 1928 försågs på försök två 55 

tons tullkryssare, "Brummer" och 

"Bremse" med Wagner högtryckspan
nor {60 kg/ cm2) och ångturbiner på 

l 600 hk. Båtarna gjorde sina projek
terade 29 knop men bränsleåtgången 

blev hög och maskineriet alltför tungt 

(9 kg/ hk) för att mana till någon e f
terföljd. 

Motorfirman MAN h'.lde alltsedan 

dieselmotorns födelse i slutet av ,1800-
talet varit en av världens ledande till
verkare av stora skeppsdieslar. MAN 

hade flitigt anlitats av tyska marinen, 

bl a för det sensationella motormaski
neriet i "Deutschland" -pansarskeppen, 

som med sina 54 000 hk länge utgjor
de världens kraftigaste marinmotoran
läggning (fram till Broströmslinjens 

"Nihon" fyrtio år senare). Ar 1933 
fick MAN i uppdrag att konstruera 

och bygga en torpedbåtsmotor. Den 

blev i princip en miniatyr av firmans 

stora, långsamgående motortyper, så
lunda dubbelverkande 2-takts - tvär
stycksmotorer, mycket höga i förhål
lande till bredden. Tre 7-cylindriga så
dana motorer monterades år 1934 i de 
fyra torpedbåtarna S 6-9 (S 1-5 ha
de fått bensinmotorer). Drifterfaren
heterna blev dock nedslående. Sprickor 

och haverier inträffade i de lätt bygg
da stativen och · motorbäddarna. 

Först genom marinupplagan MB 

502 av Daimler Benz' luftskeppsmotor 

MB 602 fick det tyska torpedbåtsvap
net en tillräckligt pålitlig lätt dieselmo
tor. Det är intressant att jämföra 

MAN's och Damler Benz' motortyper. 

De representerar två helt skilda skolor 

och var framvuxna ur två skilda tek-

nologiska världar. A ena sidan en "ned
skalad" stor skeppsdiesel, å andra sidan 
en "förstorad bilmotor" som möttes i 

ett effektområde omkring l 000 hk. 
Daimler Benz' motor försågs med en 

lamellkoppling och en reduktionsväxel 

av Farman-typ med koniska drev, 
framtagen av Zahnradsfabrik - Fried
ri.chhafen {ZF) som sedan länge gjort 

alla kuggväxlar åt Zeppelin-verken. 
Den minsta modellen av Daimler

Benz' marindieselmotor, MB 500, fick 
12 cylindrar i V-form och gav 900 
hk. (Bild 2) Den utnyttjades i en serie 

båtar byggda för Bulgarien (varav dock 

en beslagtogs före leveransen). Den 16-

cylindriga modellen MB 502 anslöt di
rekt till luftskeppsdieseln och gav l 320 
hk. ~Luftfartsministeriet hade för flyg
·bruk endast medgivit max l 200 hk). 

Tre sådana monterades i vardera av de 

fyra båtarna S 10-13. 
MB 502 försågs sedermera med me

kaniskt driven förkompressor, benämn
des därvid MB 512 och gav l 650 hk. 

Varefter kraven på beväpning och 
därmed båtstorleken ökade måste även 

motoreffekten höjas för att inte båtar
nas fart (ca 37-39 knop) skulle ned
gå. ·För att möta detta krav utökades 

cylinderantalet till .-20 och cylinderdi
mensionerna ökades från 175 X 230 

mm till 185 X 250 mm diam resp slag
längd. Denna nya förstorade version 

fick beteckningen MB 501, gav 2 000 

hk och infördes år ·1938 fr o m båt
serien S 18-25. (Bild 3) 

I likhet med den mindre 16-cylind
riga modellen MB 502 blev även den 
20-cylindriga MB 501 kompletterad 

med en mekaniskt driven förkompres
sor och mellankylare. I detta utförande 
gav den 2 500 hk vid ;l 630 r/m och 

benämndes MB 511. Den blev i prin-
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Bild 2. Den 12-cylindriga torpedbåtsmotorn MB 500 på 900 hk som ersatte de tidigare 
använda besinmotorerna. Man kan notera det karakteristiska vevhuset av gjuten lätt
metall, de separata cylindrarna med kylmantlar av stålplåt, kopplingen och reduktions
växeln, allt detaljer som bibehölls praktiskt taget oförändrat under motortypens långa 
vidareutvecklings tid. 

cip standardmotor för de tyska torped
båtarna under kriget och tillverkades i 
mycket stora antal. Motorproduktionen 
visade sig bli den svåra flaskhalsen vid 
torpedbåtsbyggnad i stora serier. Åt
skilliga komponenter i motorn var syn
nerligen speciella och komplicerade att 
framställa, t ex den härdade och sli
pade vevaxeln, de stora rullagren, de 
stora och besvärliga lättmetallgöten till 
vevhuset m m. För dessa och liknande 
delar var det svårt eller omöjligt att 
finna alternativa tillverkare utöver dem 
som specialiserat sig på dem, skaffat 
specialmaskiner och lärt upp en kun
nig arbetarstam. 

186 

Daimler-Benz-verken i Stuttgart blev 
därför ett begärligt bombmål, vilket 
firman sökte kompensera genom att 
förlägga vitala delar av tillverkningen 
i bergtunnlar. Verkstäderna kunde 
dock förbli i stort sett intakta ända till 
september 1944 då ett bombanfall för
störde nästan alla fabriksbyggnaderna. 

Totalt byggdes ca 240 "Schnell-
boote", men ytterligare 350 båtar som 
var under byggnad resp beställts kunde 
ej färdigställas till följd av brist på 
motorer. 

Stora ansträngningar gjordes att ge
nom konstruktiv "Entfeinerung" för
enkla motorns utförande för att un-

Saugloltung 11 10 llnddoibJno 

Bild 3. MB 501 av år 1940 i tvärsnitt. Motorn har fått 20 cylindrar, större cylinderdia
meter och slaglängd, och ger 2000 hk. Observera rullagren för vevaxel och vevstakar 
smorda från oljepumpen längst ned (en för varje ramlager}, fyra ventiler per cylinder 
och central förkammare. 

Cylindrarna är av stål och infästode på halva sin höjd i det stabila vevhuset. Motorn 
är omkastbar och de två kamaxlarna har en sats nockar för framåt-, en sats för back
gång. 
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derlätta produktionen. Som resultat 
här·av framkom versionen MB 518 där 
man t ex ersatt vevstakarnas rullager 
med vanliga glidlager. Varje ramlager 
hade dittills haft en separat smörjolje
pump för att tillförsäkra lagrets oljetill
försel så snart motorn startades. Dessa 
ersattes nu av en central pump vilket 
medförde att det tog en stund innan 
oljetrycket byggts upp i hela det om
fattande smörjoljesystemet. 

Ett tiotal motorer, benämnda MB 
518/3, togs försöksvis upp i högre ef
fekt, 3 000 hk, vid l 720 r/m. Typen 
provades i en båt, S 170. 

Det är inget tvivel om att tillgången 
till denna välutvecklade dieselmotor 
och den stora, sjödugliga båttypen gav 
det tyska torpedbåtsvapnet ett klart 
övertag i det "Kleinkrieg" som kom att 
föras längs Atlantkusten och i Engels
ka Kanalen. 

Genom krigets slutliga förlopp gick 
de flesta "Schnellboote" förlorade. 
Några hamnade i Norge och Danmark 
där tyska marinen byggt upp baser. 
Några övertogs av brittiska, sovjetiska 

och amerikanska marinerna, där båtar 
och motorer underkastades studier, 
prov och utvärdering liksom annan be
slagtagen krigsmateriel. Den första 
öppna beskrivningen av MB 518-mo
torn publicerades i tidskriften "Motor 
Ship" 1946. 

Här kunde motorns utvecklingshis
toria ha tagit slut om det inte varit för 
ett antal samverkande omständigheter, 
danska marinens övertagande av ett an
tal f d tyska "Schnellboote", svenska 
marinens behov av motorer för "Per
seus - Plejad"-serien, Marshallhjälpen 
till tyska industriens återuppbyggnad 
och återskapandet av en västtysk ma
rin. 

Till motortypens införande i svenska 
marinen får förf., jämte ing Ferdinand 
Grumme och dåvarande t. f. marin
överdirektören Birger Swenzen, erkän
na sig skyldiga. Det medförde visserli
gen att vi definitivt gjorde oss impopu
lära hos AB Götaverken, som sedan 
länge sökt få fram en lätt dieselmotor 
för torpedbåtar, men å andra sidan ut
gjorde den tyska motorn då (1950) den 

Bild 4. MB 518 av år 1952. Motorn har fått kuggväxeldriven förkompressor (längst till 
vänster) och mellankylare (ej med på bilden) och ger 3000 hk. 
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enda möjligheten att inom överskådlig 
tid realisera planerna på seriebyggnad 
av den planerade större torpedbåtsty
pen. 

Till prototypen T 1101 Perseus an
skaffades först två begagnade 2 500 hk 
MB 511 som renoverades och prov
kördes hos firman. När det blev up
penbart att den för mitt-propelleraxeln 
avsedda Götaverken-motorn ej skulle 
bli klar i tid beställdes en tredje MB 
5 L l. Egentligen borde även två reserv
motorer ha köpts men det uppsköts ef
tersom den tyska motorn tillsvidare an
sågs böra bli en parentes tills den 
svenska Götaverken-motorn blev klar. 

Sommaren 1951 inträffade ett vev
axelbrott på mittmotorn i T 101 Per
seus till följd av torsionssvängningar i 
axelsystemet Det var i och för sig be
klagligt men hade det goda med sig att 
behovet av reservmotorer blev uppen
bart. Likaså behovet av skruvade mon
tageluckor i däcket. 

Som ersättning för den havererade 
motorn utlånade Daimler-Benz en mo
tor av den senaste modellen MB 518/3 
som nominellt var på 3 000 hk, ehuru 
den inreglerades för 2 500 hk för att 
motsvara den befintliga propellern och 
sidomotorerna. Den nya motorn var 
försedd med en svängningsdämpare av 
hylsfjädertyp i vevaxelns framända för 
att minska risken för torsionssväng
ningar. 

För den efterföljande serien av elva 
"Plejad"-båtar gick marinen helt in för 
3 000 hk MB 518/3. Både införandet 
och driften av den tyska motorn blev 
som väntat förknippat med en lång rad 
problem av både organisatorisk och 
teknisk art, bland vilka några kan va
ra värda att nämnas. 

Från underhållet av våra dittillsva-

rande torpedbåtar med Isotta Fraschi
ni-motorer var vi vana vid en strikt 
standardisering både emellan motorer
na och deras komponenter och delar. 
Alla motorer passade i alla båtar och 
alla delar passade i alla motorer. över
synssystemet var också strikt baserat på 
utbyte av motorer och komponenter 
efter viss gångtid. Till vår förvåning 
fann vi att detta system var ganska 
främmande för Daimler-Benz. Under 
kriget hade man sällan haft tid att byta 
motorer, utan de hade underhållits näs
tan helt ombord. Detta hade möjlig
gjorts dels genom att motorn hade de
monterbara cylindrar, så att hela över
delen kunde tas i sär ombord, dels ge
nom att ett stort antal erfarna Daim
ler-Benz-montörer var fördelade till ba
serna där de tog hand om motorerna 
mellan uppdragen. 

Hos oss fastställde vi tillsvidare en 
gångtid av 600 timmar mellan cylinder
och kolvöversyn ombord och l 200 
timmar mellan motorbyten. Även cy
linderöversynerna föredrog vi att göra 
genom utbytessystem - vid tyska ma
riens baser hade man tydligen haft gott 
om arbetskraft som t ex under stark 
tidspress översåg ventiler och cylindrar 
och återmonterade delarna på motorn 
medan båten låg stilla mellan expedi
tionerna. 

Hos oss hade en verkstad för lsotta
motorerna organiserats i ett bergrum 
hos AB Bolinder-Munktell. Verksta
den utrustades nu även för den tyska 
motorn och provutrustning, bromsbän
kar m m installerades. Specialverktyg, 
mätutrustning, översynsföreskrifter, rit
ningar, och reservdelar anskaffades och 
ny personal fick läras upp, bl a genom 
kurser hos Daimler-Benz i Stuttgart. 

Åtskilliga delar och komponenter i 
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motorn uppvisade i praktiken lägre till
förlitlighet och högre haverifrekvens än 
vad leverantören ställt i utsikt. Delvis 
berodde kanske detta på det tyska un
derhållssystemet som medfört att en 
mängd svagheter som visat sig under 
driften och vid basverkstäderna aldrig 
kommit till tillverkarens kännedom. 
Delvis berodde den skenbara ovetska
pen på den enastående firmatrohet och 
det självförtroende som alltid varit ut
märkande för den traditionsrika och 
berömda Daimler-Benz-firman, och 
som medförde en tendens att omedve
tet "förtränga" de egna problemen. En
dast Rolls Royce {som också blivit vår 
motorleverantör) har kunnat uppvisa 
en liknande tilltro till sina produkter. 

Den tidigare nämnda hylsfjäderdäm
paren förhindrade visserligen vevaxel
brott i fortsättningen, men själva däm
paren och dess detaljer blev däremot 
snabbt förslitna och sönderhamrade. 
Någon radikal förbättring inträdde ej 
förrän tillverkaren efter vår idoga på
tryckning övergick till s k viskös däm
pare. Denna var en brittisk konstruk
tion av Holset, och Daimler-Benz ac
cepterade den först sedan en licenstill
verkning {i metriskt mått- och gäng
system) startats hos firman Hasse & 
Wrede i Berlin. 

Ett antal vevstaksbrott föranledde 
grundliga hållfasthetsstudier och en 
återgång till polering av stakarnas på
kända partier. Poleringen hade slopats 
vid den "Entfeinerung" som skett mel
lan MB 511 och 518. 

Kraftöverföringen och uppväxlingen 
från motorn l 720 r/m till kompres
sorns 18 000 r/m vållade många ha
verier (samma problem hade förut fun
nits och lösts på Isotta-motorn) innan 
man efter flera år införde fjädrande 
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och dämpande element i transmissio
nen. 

En påfallande hög frekvens av kolv
skärningar tillskrevs till en början sned
belastningar av motorerna vid girar, 
men problemet krävde ingående studier 
av cylinderbearbetning och kontroll av 
inspänningen av de tunna stålcylind
rarna i vevhuset innan det kunde anses 
löst. 

De tunna svetsade kylmantlarna vi
sade en tendens att spricka med vatten
läckage till följd. Orsaken var värme
spänningar vid ojämn uppvärmning, 
vilket under en tid föranledde hårda 
krav på långsam varmkörning och för
siktig effektupptagning efter start. Ge
nom övergång till en ny cylinderkonst
ruktion och att vi införde varmhållning 
av kylvattnet kunde kraven minskas. 
Den kvarstående bestämmelsen om 
fartupptagning innebar att det tog 14 
min från start av värmd motor tills full 
fart kunde utnyttjas. Trots att proble
met eliminerades är det inget tvivel om 
att dessa restriktioner blev ett tungt ar
gument mot motortypen (och t o m 
dieselmotorer i allmänhet) när seder
mera gasturbinen uppträdde som kon
kurrent. 

De driftproblem vi stötte på ville 
Daimler-Benz till en början tillskriva 
dålig skötsel, ovarsam drift och vårt 
kyliga klimat. Man hänvisade till de 
positiva krigsel"farenheterna och det 
stora antalet motorer som varit i drift. 

Sedan den västtyska Dundesmarine 
grundats, började torpedbåtar nybyg
gas för den egna marinen omkring 
1954. Exakt samma motorstörningar 
började uppträda även "på hemma
plan" och därmed inträdde en påtaglig 
förbättring av tillverkarens intresse och 
troligen även resurser för att bemästra 

problemen. Bl a framtogs den nya cy
lindertypen av lättmetall med foder av 
gjutjärn, som visade sig fullt tillförlit
lig. Så snart denna fanns på ritbordet 
tappade dock firman allt intresse för 
förbättringar av den gamla stålcylin
dern, men det tog nära sju år innan 
den nya konstruktionen hade hunnit 
införas på alla våra motorer. 

MB 511 och MB 518 infördes även 
i danska marinen, som övertagit ett 
antal krigsbyggda f d tyska båtar och 
ett stort, men rätt kaotiskt förråd av 
motorer och delar. Vår uppbyggnad av 
service i Sverige skedde ungefär sam
tidigt med motsvarande i Danmark och 
under denna tid förekom ett intimt 
samarbete och utbyte av erfarenheter 
mellan specialister på bägge håll . Våra 
respektive motora,nskaffningar skilde 
sig i princip däri att vi uteslutande 
köpte direkt från Daimler-Benz, medan 
danska marinen, som redan från början 
hade många begagnade motorer av va
rierande typer, hade en viss förkärlek 
för att spåra upp krigsbyggda motorer 
som såldes billigt i befintligt skick ge
nom olika försäljare. 

I samband med att MB 5,18 infördes 
i stor skala i de tyska Jaguar- och Zo
bel-klasserna av nya "Schnellboote" 
((fyra i varje båt) utvecklades nya sys
tem för fjärrmanövrering av motorer
na. Tidigare var alla reglage och in
strument placerade direkt på motorn. 
Framför varje motor satt en motor
skötare som sålunda hade mycket in
tim kontakt med sin motor. Han kundr. 
se hela motorn, lägga märke till even
tuella olje- eller vattenläckage, obser
vera rökbildning från vevhuset, känna 
vibrationerna och höra motorljudet, 
(som dessvärre fortsatte ringa i öronen 
långt efter det man lämnat maskinrum-

met!). Manövreringen skedde på signal 
,från maskintelegraf och innebar bl a 
att motorn omkastades vid back genom 
att den först stoppades, varpå kamax
larna försköts med tryckluftservo så att 
en sats backnockar kom i funktion, 
varpå motorn återstartades med luft 
för backgång. 

Hela denna process återspeglade 
1930-talets principställning till maskin
drift på fartyg, men den rimmade då
ligt med de krav på komfort och frihet 
från buller och vibrationer som började 
göra sig gällande mot slutet av 1950-
talet. All denna intima kontakt med 
maskineriet började ersättas av anord
ningar för fjärrmanövrering och fjärr
övervakning med givare, instrument 
och varningslampor sammanförda till 
en ljudisolerad manöverkabin. På de 
tyska torpedbåtarna utvecklades sådana 
system, baserade på pneumatisk och 
elektrisk överföring av signaler och rö
relser. 

I detta utförande, benämnt MB 518 
C, får motortypen och dess manöver
system anses ha blivit väl etablerat 
även om vi på våra Plejadbåtar av 
kostnadsskäl aldrig införde det tyska 
.fjärrmanöversystemet. Gångtiden mel
lan stora översyner kunde succesivt hö
jas till 3 600 timmar, och med den nya 
cylinderkonstruktionen blev de mindre 
översynerna onödiga och kunde slopas. 
Motorns servicebehov hade sålunda 
minskat väsentligt jämfört med krigs
årens nivå. 

Långt innan dess, under motortypens 
kanske mest "plågsamma" period i slu
tet av 1950-talet, blev den dock, vad 
svenska marinens torpedbåtar beträf
far, utkonkurrerad av den brittiska 
Bristol {sedermera Rolls Royce) Pro
teos-gasturbinen som infördes på våra 
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attackfartyg typ Spica. Motorn tycktes 
åter vara dödsdömd. Det kan synas 
egendomligt att den likväl har pånytt
fötts som kraftkälla i våra nya patrull
båtar. Anledningarna är flera: Patrull
båten är utvecklad ur de motsvarande 
norska båtarna, som är försedda med 
Maybachs dieselmotorer. Att rita om 
båten för gasturbindrift skulle ha med
fört ett omfattande och tidsödande 
merarbete. Det norska byggnadsvarvet 
saknade erfarenhet av gasturbiner. 
Fartkravet var också måttligt och mo
tiverade knappast dyra gasturbiner. 
Båttypens uppgifter förutsågs omfatta 
bl a patrulleringsuppdrag med låg och 
medelhög fart, varvid gasturbinens hö
ga bränsleförbrukning vid dellast skulle 
varit oacceptabel. Eftersom Plejad-se-

rien planerades komma att utrangeras 
ungefär samtidigt med patrullbåtarnas 
tillkomst låg det nära till hands att 
nyttja deras befintliga MB 518-moto
rer, som underhållits på sådant sätt att 
de efter varje grundöversyn var i skick 
som nya. MB 518 var också betydligt 
lättare än Maybachmotorn. 

I samband härmed beslöts emeller
tid att dra nytta av ytterligare ett ut
vecklingssteg som utprovats i Tyskland, 
nämligen införande av turboöverladd
ning. Detta hade provats redan under 
de sista krigsåren, men på den tiden 
var inte turboladdningsaggregaten till
räckligt långt utvecklade för att modi
fieringen skulle bli lönsam. (Bild 5) 

Dessa problem ansågs nu, i mitten 
av 1970-talet, vara lösta. Sedan den 

Bild 5. Den turboladdade versionen av år 1972. A v gasturboladdarna (2 st.) syns längs 

till höger. Cylindrarna är nu av lättmetall med gjutjärnsfoder. A v gassamlaren är upp

delad i två rörsystem dels för att ge gynnsammare inlopp i turbinen, dels för att re

ducera de värmespänningar som ställde till med cylinderbesvär på de tidigare versio

nerna där de tio cylindrarna i varje rad var bultade till ett gemensamt, långt avgasrör. 

Motorn har även fått elastisk montering och ger i denna version 3500 hk. 
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mekaniska överladdningen ersatts med 
avgasturboöverladdning kunde effekten 
ökas till 3 500 hk utan ökning av den 
termiska och mekaniska belastningen. 
En svårighet var att avgasrördragning
en blev något mer komplicerad och att 
åkomligheten till aktra insprutnings
pumparna blev sämre. Vidare är en 
turboöverladdad motor mer känslig för 
mottryck i avgasröret vilket vållade en 
del bekymmer med utformningen av 
avgasrörmynningarna under vattnet i 
fartygssidan. 

En annan nyhet som nu infördes var 
elastisk montering av motorerna på 
fundamenten ombord, varigenom man 
önskade uppnå en viss reducering av 
vibrationer och buller i fartyget. 

I detta utförande benämndes motorn 
hos oss MB 518 D (firmabeteckning 
MB 20 V 672). Den hade tidigare va
rit under utprovning i en tysk "Schnell
boot" för att eventuellt senare införas 
seriemässigt vid nybyggnad för tyska 
marinen. Där har man dock senare be
slutat övergå till en helt ny, robustare 

Bild 6. Den 40-cylindriga versionen på 10.000 hk som visats på Parisutställningarna 

1977 och 1978. Motorn har två hopväxlade vevaxlar ovanför varandra. Cylindrarna är 

anordnade horisontalt i liggande H-form. Fyra avgasturbiner och mellankylare. 
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och tyngre motortyp, utvecklad av 
MTU, och det ser däl"för ut som om 
svenska marinen skulle bli nästan den 
enda användaren av motortypen. Pa
trullbåtsmotorerna beräknas komma att 
vara i drift ända tiii sekelskiftet, vilket 
innebär att man då kommer att ha en 
motor som i sina grunddrag skapats ca 
70 år tidigare, som som under denna 
långa period successivt utvecklats från 
900 hk till 3500 hk effekt, säkert nå
got av ett rekord inom motortekniken. 

Det är f ö inte säkert att ens denna 
3500 hk-version representerar motor
typens sista utvecklingsstadium. På de 
senaste försvarsutställningarna i Paris 

har MTU tillsammans med det franska 
företaget Amiot-S.A.M.T. utställt en 
motor kallad MT 40 H 672 med två 
ovanför varandra liggande vevaxlar 
och 40 horisontellt anordnade cylind
rar i fyra rader, sålunda i princip en 
fördubbling av den 20-cylindriga MB 
518. Med turboöverladdning i två steg 
och mellankylning uppges denna ge 
den imponerande effekten l O 000 hk, 
vilket sålunda innebär över tio gånger 
den ursprungliga motorns effekt. Denna 
veritabla "fullriggare" har dock ännu 
inte funnit några kunder och det åter
står att se om den kommer att provas 
i praktisk drift. (Bild 6) 

IFMe 
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För 40 år sedan: 
P. O. EKMAN Sovjetunionens sjöfartskrig 

mot Finland 1939-40 

Fyra årtionden har förflutit sedan Sovjetunionen, hänvisande till storsta
den Leningrads trygghet, av sin västliga granne Finland sökte utverka 
äganderätten till vissa gränsområden, utöarna i Finska viken samt arren
derandel av Hangöudd till flottbas. De små baltiska randstaterna hade 
kortförinnan nödgats underteckna avtal om sovjetiska stödjepunkter inom 
sina territorier. Men det omedgörliga neutrala Finland var icke utan vida
re villigt gå med på de framställda kraven. De i Moskva den 12 okt. påbör
jade förhandlingarna drog ut på tiden - med anbud och motbud. Den 13 
nov. återvände de finska förhandlarna hem utan att någon överenskom
melse nåtts. Dödlägetfortsatte i två veckors tid. Men ryska truppförfiytt
nningar mot gränsen, kränkningar av densamma samt hätska utfall mot 
Finland i tal och skrift bådade ingenting gottför framtiden. En stormakts 
prestige stod på spel. Den 26 anordnade Röda Armen på Karelska näset 
den incident, som gått till historien under namn av "Mainila-skotten". Tre 
dagar senare avbröt Sovjetunionen de diplomatiska förbindelserna. Det 
var vapnens tur att tala. 

På morgonen den 30 november gick 
överlägsna stridskrafter utan formell 
krigsförklaring till angrepp på alla fron
ter, till lands, till sjöss och i luften för 
att, som man allmänt antog, snabbt 
erövra landet och tvinga de tredskande 
finnarna till underkastelse. Men Fin
lands fåtaliga, mycket bristfälligt ut
rustade, försvarsmakt höll ut i 105 da
gar allena mot anstormningen i ett krig, 
som söker sin like i historien. För
svarsfronten stöddes av ett enigt folk. 
Den på krigets andra dag av Stalin i 
Terijoki upprättade "Finlands Folkre
gering" under exilkommunisten O. W. 
Kuusinen väckte blott förakt och åt
löje. Denna felspekulation begrovs se-

dan i tysthet av dess upphovsmän. 
På grund av den kalla årstiden och 

den osedvanligt stränga kölden in
skränktes de marina operationerna till 
ett minimum. Men innan havet i janua
ri 1940 tillfrusit, hann fartyg ur Röda 
Flottan, assisterade av sitt marinflyg, 
anfalla en rad positioner vid Finlands 
sydkust och inom ramen för en oin
skränkt sjöblockad oroa landets utri
kes sjöfart. 

Styrkeförhållanden. Basering. 
sjökrigsplaner. 

Redan folkmängden (50:1) gav Sovjet
unionen ett absolut övertag genternot 
Finland. För nedkämpandet av den 
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obetydliga finska krigsmakten avdela
des till en början rätt begränsade styr
kor, vilka genom ett samfällt angrepp 
över den långa östgränsen och över 
Karelska näset skulle överflygla för
svaret och på några veckor bemäktiga 
sig hela landet. 

Huvudanfallet skulle sättas in på Nä
set av 7. Armens åtta infanteridivisio
ner och sex pansarbrigader: 200.000 
man, stödda av 900 kanoner, 1.500 
stridsvagnar och minst 300 flygplan. 
Mot denna stridsmakt ställde Finland 
upp sex dåligt beväpnade infanteridivi
sioner (129.000 man) med 330 kano
ner, men inget pansar. Längs östgrän
sen mellan Ladoga och Ishavet mar
scherade 8., 9. och 14. Armen upp : elva 
infanteridivisioner och en pansarbri
gad, med 260.000 man, 1.200 kano
ner, 600 stridsvagnar och inemot 300 
flygplan. Finnarnas två infanteridivi
sioner ocn några avdelta bataljoner, i 
allt 56.000 man, utan pansar och flyg 
var här hopplöst underlägsna. 

Redan de första veckornas strider vi
sade emellertid, att det inte var fråga 
om något blixtkrig såsom i Polen. Röda 
Armen led en rad lika förlustrika som 
pinsamma nederlag och nådde blott 
ringa resultat. I slutet av december av
stannade offensiven på Karelska Nä
set. Nya styrkor matades fram, takti
ken ändrades. I februari gick den 
nyupprättade Nordvästra Armegrup
pen (7. och 13. Armen) ånyo till anfall. 
I tyngdpunkten vid Summa anföll nio 
divisioner och fem pansarbrigader, 
stödda av 1.200 kanoner, vilket betyd
de 2-5 bataljoner och 40-70 pjäser per 
frontkm mot en uttröttad fmsk batal-
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jon, stödd av 10 kanoner. Nya ryska 
trupper strömmade oavlåtligt till. I 
mars 1940 stod 26 ryska divisioner 
(600.000 man) mot 9 finska (150.000) 
på Näset. Den 12mars var kriget över. 
Till priset av officiellt 217.000 stupade 
hade Sovjetunionen nått sitt mål. Häri 
ingick icke sårade eller de tusental i 
ödemarkerna av hunger och köld om
komna. Finnarna förstörde 1.600 pan
sarvagnar och sköt ned 750 flygplan. 
En rysk ubåt gick förlorad. Finlands 
förluster var 23.157 stupade Uämte 956 
civila offer för flygbombardemang), 62 
flygplan och ett exkortfartyg. 

* 
Liksom Sovjetunionens arme till 

lands och dess flygvapen i luften inne
hade en förkrossande övermakt, var 
även dess Östersjöflotta både nume
Tärt och materiellt klart överlägsen den 
finska. Alltsedan början av 1930-talet 
hade stärkarrdet av den föråldrade rys
ka flottan ägnats stor uppmärksamhet. 
Under de två första 5-årsperioderna 
1927-32 resp. 1933-38 hade huvud
sakligen lätta fartyg och ubåtar sjö
satts. Vid det Andra världskrigets ut
brott fortgick det 3 stora byggnads
skedet, som skulle tillföra Sovjetunio
nen en stark sjögående örlogsflotta. De 
marina angelägenheterna handhades 
sedan 1938 av ett eget Folkkommissa
riat (ministerium) med amiral N. G. 
Kuznetsov som marinminister. Befäl
havare för Östersjöflottan var vice ami
ral V. F. Tributs. 

Dess artilleristiska ryggrad bildade 
de ex-tsaristiska slagskeppen Marat (ex 
Petropavlovsk) och Oktiabrskaja Revo
liutsija (ex Gangut) från 1915, men 

moderniserade i början av 30-talet. A v 
programmets kryssare hade Kirov fär
digställts hösten 1938, medan Maksim 
Gorkij, sjösatt samma år, blott hunnit 
till provtursstadiet. Flottiljledarna -
2.500 tons jagarna - Leningrad och 
Minsk var båda i tjänst. Jagarbestån
det, 7 gamla båtar ur tsardömets kvar
låtenskap, av modifierad Novik-typ, 
(Jakov Sverdlov, Kalinin, Karl Marks, 
Lenin, Artem, Engels, Volodarskij) höll 
på att kontinuerligt utökas med mo
derna enheter av Typ 7. A v dessa var 
redan 10 färdiga: Gnevnyi, Gordyi, 
Groznyi, Groziastsji, Gromki, Grem
jastsji, Smetlivyi, Steregustsji, Stremi
telnyi och Sokrusjitelnyi. Hälften av 
dem avsåg man överföra till Nordflot
tan i Ishavet. Av den något större ?U
typen hade några sjösatts, men var 
ännu halvfårdiga. Sju små jagare av 
Sjtorm-klassen (1930-35) fanns i Ös
tersjön: Burja, Purga, Sneg, Taifun, 
Tsiklon, Tutsja, Vie hr. A v minfarty
gen ägde blott Marti (ex Sjtandart) och 
Ural stor lastkapacitet. A v högsjömin
sveparna Typ Fugas var ett 10-tal fär
diga. Mtb-vapnet räknade ett 50-tal 
båtar. Olika slags kanonbåtar och 
depåfartyg kompletterade bilden. Av is
brytarna kan Jermak, Oktiabr, Truvor 
och Volynets nämnas. 

* 
Det särskilt uppmärksammade 

ubåtsvapnet räknade 51 enheter av oli
ka typ. Samma antal ubåtar fanns re
dan 1936 i Östersjön, men en ansenlig 
del av nybyggena vid Leningrad-var
ven hade efterhand överförts till Is
havsflottan längs Vitahavskanalen. De 
första nybyggena D l - 3 av Dekab-

ristklassen (1927) t ex hade redan som
maren 1933 färdats den vägen. Ubåts
beståndets stomme 1939 utgjorde 19 
båtar av Stsja-typen*) (nr 301-311 resp 
317-324) påbörjad 1933 med 30 l 
Stsjuka (Gäddan). Den fanns i olika 
varianter och 8 båtar hade 1937-39 
flyttats till Ishavet. A v den vid samma 
tid projekterade kustubåten av Typ M 
(malaja=liten) fanns 20 kvar i Öster
sjön. M-båtarna var byggda i sektioner 
och kunde relativt lätt per järnväg skif
tas mellan de olika flottorna. De 3 bå
tarna av Pravda-klassen från 1936 led 
av vissa fel och fann ringa användning 
som frontubåtar. Östersjöflottans 3 mi
nubåtar L 1-3 av Leninets-typ hade den 
1919 sänkta och 1928 bärgade brittis
ka L 55 till förebild. 

Det uppseendeväckande rysk-tyska 
samarbetet på 1920- och 30-talen re
sulterade bl a 1936 i Typ S (srednja
ja=medelstor) med starkt tyskt påbrå. 
Försöksbåten N l N a/im (Laken) träd
de i tjänst hösten 1937. Det tyska fad
derskapet begåvade inom kort denna 
båttyp det inofficiella smeknamnet 
"nemka" (tyskan). Av den var S l (ex 
N l) - S 6 i tjänst vintern 1939. Ur 
projekt KE-9 från 1934 utvecklades 
den starkt bestyckade "u-kryssaren" av 
Typ K (kreiserskaja=kryssar-). De 
första enheterna hade sjösatts 1938, 
men ingen var i tjänst hösten 1939. 

De av marinens konstruktionsbyrå 
(med B. M. Malinin som överingenjör) 
utformade ubåtarna var starkt byggda 
och stryktåliga. De bästa typerna SC 
och S tålde 100m djup, men de sakna
de fler tekniska finesser, redan införda i 
andra flottor. Ubåtarnas främsta va
pen var konventionella torpeder, men 
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Två ubåtar av Stsja (SC)-typ till sjöss kort före krigsutbrottet. 

Ubåten Stsja 311 (Kumsja=Forellen). Sjösatt JO apri/1935. Depl. 589/708 ton. Fart 12/8 knop. 6 
tuber, JO torpeder. Art. 2 st. 4,5 cm. 40 man. Sänkte under kriget 1939-40 ångarna Wilpas och 
Fenris. Tilldelades Röda Fanans orden. 
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Ubåtarna S 3 och S 2 av S-typ. Ubåtar
na sjösattes 1936. Depl. 840/1070 ton. 
Fart 19/9 knop. 6 st. bogtuber 53,3 cm. 12 
torpeder. Art. l st. JO cm, l st. 4,5 cm. 48 
man. S 2 gick förlorad 1940. 

Jagare av Typ 7. Sjösatt 1936. Depl. 1660 ton. Fart 38 knop. Art. 4 st. 13 cm, 2 st. 7,6 cm, 4 st. 3,7 
cm.Torp. 6 st. 53,3 cm. 60 minor. 200 man. 
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Bombplan typ SB (TUPOLEV ANT-40). 

Sovjetiska jagaren "Karl Marx" (J 939). 
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alla båtar förde även artilleri (100 mm 
eller 45 mm). Minubåtarnas kapacitet 
var därjämte 20. Besättningarna repre
senterade en utvald och uthållig elit. 
Men skolningen var rätt schematisk, 
delvis beroende på den ofördelaktiga 
baseringen intill 1939. Endast sex 
ubåtschefer ägde någon praktisk erfa
renhet då de deltagit i spanska inbör
deskriget. Sjöfartskrig och blockad av 
fiendens kuster var uppgifter som sär
skilt anförtrotts ubåtsvapnet. 30 ubåtar 
fördelade på tre brigader (flottiljer) var 
aktionsklara vid krigsutbrottet. 

* 
Östersjöflottans marinflyg under ge

neralmajor V V Jermatjenko, omfatta
de 200 bombare, 150 jaktplan och 120 
flygbåtar, spaningsplan m fl. Dessa 4 70 
plan representerade själva en ansenlig 
styrka, som vid behov kunde förstär
kas med flygvapnets förband. Bomb
planen var av Typ SB (Tupolev ANT-
40) och DB 3 (Iljusjin IL 4), jaktpla
nen av Typ I 15, I 16, I 153 (Polikar
pov) och flygbåtarna av Typ MBR 2 
(Berjev). De representerade rätt moder
na konstruktioner från 30-talets mitt. 
DB 3 och I 153 var från 1938. En del 
hade utprovats i Spanien, där många 
piloter vunnit krigserfarenhet Marin
flygets förband var vid krigsutbrottet 
1., 13. och 57. Regementena samt 12. 
och 13. Jaktflottiljerna. Nya förband 
bildades efter hand. Flyget var välrus
tat för ett vinterkrig. Den starka köl
den beredde varken plan eller besätt
ningar några speciella problem. 

* 

Under de två decennierna efter För
sta världskriget intill hösten 1939 ägde 
Sovjetunionen i Östersjön en obetydlig 
kustlinje. Man stod i praktiken vid sam
ma utgångsläge som 200 år tidigare, då 
"fönstret mot Europa", St Petersburg, 
öppnades. Flottans huvudbas, den 
trånga och grunda Kronstadtbukten, 
var särskilt vintertid besvärlig genom ti
dig tillfrysning och sen islossning. 
Vägen ut på Östersjön var lång och 
kantad av strandägare, som med bittra 
erfarenheter från tsartiden inte var sär
deles välvilligt stämda mot Ryssland. 

Men under de första oktoberdagar
na 1939 skedde vittgående förändring
ar. Utnyttjande den färska Hit
ler/Stalin-pakten utverkade Sovjet
unionen av sina små baltiska grannar 
Estland och Lettland, genom aktiv dip
lomati och hänsynslös påtryckning, 
nya basområden i väster, vilka i hög 
grad förbättrade dess sjöstrategiska 
läge. Man skaffade sig fotfäste ute vid 
Östersjöns kust. 

Estland avstod av sitt territorium 
Paldiski (Baltischport) och Haapsalu 
(Hapsal) med hamnen Rohukiila som 
flottbas till Sovjetunionen. De stora 
öarna Saaremaa (Ösel) och Hiiumaa 
(Dagö) utsågs till t1ygbaser. Lettland 
överlät Liepaja (Libau) och Ventspils 
(Windau). Då hamnen i Paldiski visa
de sig vara för trång, tog ryska flottan 
överraskande även Tallinn (Reva!) i be
sittning. En allmän förflyttning av 
krigsfartyg i västerled begynte - redan 
några dagar innan garnisonerna för de 
nya stödjepunkterna inryckt. 

Den 11 oktober anlöpte flottiljleda
ren Minsk åtföljd av jagarna Gordyi 
och Smetlivyi huvudstaden Tallinn. 
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Den 15 följde kryssaren Kirov med 3 
jagare och slagskeppet Oktoberrevolu
tionen med 6 jagare. Ett stort antal 
ubåtar stävade också västvart. Till den 
gamla tsaristiska utposten i väst, Liepa
ja, anlände depåfartyget Smolnyi med 
l. Ubåtsbrigaden, omfattande L l, s
båtarna och sex av SC-typen. Kirov, en 
jagardivision, mtb och minsvepare för
lades även hit. Tallinn och Paldiski blev 
hemvist för 2. och 3. Brigaderna med 
deras SC- och M-båtar. 
Som första enhet för de nya flygbaser
na i väster, där flygfält än så länge sak
nades, formerade marinflyget 10. Flyg
brigaden, med 66 plan, d v s 3 bomb
flottiljer (24 SB + 12 DB 3) och 2 jakt
flottiljer (30 I 15 + I 16 + I 153). De 
första anlände till ort och ställe i bör
jan av december. Utgångsläget för den 
sovjetiska Östersjöflottan i händelse av 
krig var därmed rätt gynnsamt. 

* 
Mot den tiofalt större Sovjetflottan 

kunde Finland ställa upp blott två kust
pansarfartyg, Ilmarinen och V äinä
möinen, 5 ubåtar, Vetehinen, Vesihiisi, 
Iku-Turso, Vesikko och Saukko, alla 
sjösatta i början av 30-talet. De 4 ex
ryska kanonbåtarna Hämeenmaa, Uu
simaa, Turunmaa och Karja/a från 
1918 var föråldrade, liksom de 7 
motortorpedbåtarna. J ag are och es
kortfartyg saknades helt. Denna mini
mala, ofullständiga flotta förmådde n a
turligtvis icke möta fienden ute till sjöss 
i öppen strid. Pansarskeppen förde vis
serligen 254 mm artilleri, men var för 
långsamma och saknade närbevak
ning. Huvuddelen eller den s k Kust
flottan var förlagd till skärgårdshavet 
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för att skydda det demilitariserade 
Åland och Hangö mot fientlig sjöbu
ren invasion. 

* 
Sovjetunionen avstod emellertid från 

landstigningsoperationer mot Finlands 
kust och försökte i stället genom sjö
blockad avskära landets förbindelser 
utåt. Finlands flotta ställdes följaktli
gen inför uppdraget att skydda denna 
utrikessjöfart mot intrång. Då lämpli
ga fartyg fattades, måste man improvi
sera med vad som stod till buds. Sjöbe
vakningens och Sjöfartsstyrelsens far
tyg utrustades som eskortfartyg, ubåts
jagare eller minröjare. Efter mobilise
ring av flottans reserv i oktober var 64 
fartyg bemannade vid krigsutbrottet. 
Av dessa tillhörde 30 Försvarsmakten, 
17 Sjöbevakningen och 8 Sjöfartssty
relsen. 9 fartyg tillhörde andra civila in
stanser. Blott hälften var alltså verkli
ga krigsfartyg. Sjöfartsstyrelsens 4 sto
ra isbrytare Jääkarhu, Tarmo, Sampo 
och Voima fick 120 mm artilleri om
bord. Ubåtarnas moderfartyg Sisu var 
tillika isbrytare. 

Den fredstida Kustflottan, ledd av 
kommendör E A Rahola, bibehölls i 
stort sett oförändrad. Den omfattade 
pansarskeppen, kanonbåtarna, patrull
båtar, minsvepare. Dess uppgift var, 
som nämnts, invasionsförsvaret i syd
väst. För värnandet och organiseran
det av den viktiga sjöfarten västerut 
formerades Sydvästra Finlands Sjö
försvar (Åbo) med kommendör S 
Sundman som chef och Bottniska Vi
kens Sjöförsvar (Vasa) under ledning 
av kommendörkapten A Wirta. Det 
förra disponerade över Åbo Marinsta-

tion, isbrytare, eskortfartyg och ubja. 
gare, det senare hade blott småbåtar. 

Inom sjöförsvaret spelade det av 
generalmajor V Valve ledda Kustar
tilleriet en avgörande roll. Det omfat
tade 3 regementen varav ett vid insjön 
Ladoga och två avdelta KA-sektioner. 
Den av skärgård bekransade, svårna
vigabla sydkusten från Utö i väster till 
Karelska näset i öster var enligt dåtida 
måttstock välbefäst. Ålandsöarna var 
fördragsenligt obefästa, utöarna i Fins
ka viken och Näsets kust från Björk
öarna österut ävenså. Pjäserna (huvud
sakligen 152, 254 och 305 mm) var 
gammalt ryskt arvegods, härstamman
de från den väldiga "Peter den Stores 
Sjöfästning" från Första världskrigets 
dagar, kvarblivet i landet efter revolu
tionen och tillerkänt Finland 1920. 

De finska sjöstridskrafterna ägde 
inget eget marinflyg. Liksom hela för
svarsmakten var även flygvapnet starkt 
försummat. Som av det föregående 
framgått, disponerade den sovjetiska 
Östersjöflottans marinflyg allena över 
4 70 plan. Finlands flygstridskrafter i 
sin helhet omfattade vid krigsutbrottet 
14 bombplan (Bristol Blenheim), 56 
spaningsplan, av vilka 20 (Junkers K 
43 och Ripon) var totalt föråldrade, 36 
jaktplan (Fokker D21) och 10 föråld
rade Bristol Bulldog) - eller summa 
116 plan - av vilka 86 förtjänade be
tyget "tillfredsställande". Med jaktpla
nen och ett svagt luftvärn skulle hotet 
från luften avvärjas. Av dessa kunde 
Bulldog icke till närmelsevis mäta sig 
med de ryska jaktplanen. De var dess
utom långsammare än bombplanen. 
Fokker-planen var nyare, men även för 
dem var bombplanen av DB 3-typ för 

snabba. Under kriget anskaffade och 
förlorade flygplan inberäknade ägde 
Finlands flygvapen den l mars 1940 
fortfarande samma antal plan som den 
l december 1939. 

* 
Inför den väntade konflikten med det 

omedgörliga Finland underställdes 
Sovjetflottan operativt staben för Le
ningrads militärdistrikt Då armen ju 
skulle avgöra kriget på ett par veckor, 
räknade marinledningen icke med nå
gon större insats till sjöss. På sjöstrids
krafternas lott föll en snar ockupation 
av de för försvaret av Kronstadt bety
delsefulla, obefästa öarna i Finska 
viken, blockad av Finlands kuster med 
lätta styrkor, ubåtar och flyg samt stö
det av den egna armens operationer på 
Karelska näset. Fiendens närvaro i 
Finska viken ansågs osannolik. 

Huvuddelen av flottan, den s k Eska
dern (vice amiral N N Nesvitskij) med 
de båda slagskeppen, flottiljledarna, 
äldre jagare och kanonbåtar, låg i 
Kronstadtbukten beredd att samarbete 
med de över Näsets västra del mot Vi
borg framryckande 43. och 70. Divi
sionerna ur 7. Armen. För landsätt
ning på utöarna sammandrog marinen 
specialkommandon till Lugabukten. 
Marinflyget ställde flygplan till förfo
gande för dessa operationer. 

Blockadstyrkorna under befäl av 
vice flottchefen konteramiral V A Ala
fuzov, opererade från de nya baserna 
Paldiski, Tallinn, Liepaja, Saaremaa 
och Hiiumaa. Till hans förfogande stod 
en Lätt Avdelning (kommendör B P 
Ptochov) med kryssaren Kirov och en 
jagardivision, tre ubåtsbrigader (kom-
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mendörerna K M Kuznetsov, D M 
Kosmin och N I Vinogradov) med 30 
ubåtar, 10. Flygbrigaden (överste N T 
Petruchin) samt flygbåtar. Redan någ
ra veckor före krigsutbrottet sändes 
ubåtar, jagare och hydroplan ut på spa
ning och övervakning. Meningen var 
att omedelbart slå till mot Finlands sjö
fart, uppbringa påträffade fartyg samt 
bombardera de viktigaste hamnstäder
na från luften. 

• 
På finskt håll beredde man sig i hän

delse av en krissituation att skydda 
Åland och de viktiga sjöförbindelserna 
till Sverige. Särskilt Ålandshav, Södra 
Kvarken och Bottniska viken var ut
satta för ubåts- och flygattacker. Ett 
fientligt framträngande hit borde i förs
ta hand förhindras genom minspärrar. 
För Finska viken avdelades blott be
gränsade styrkor, då man bedömde att 
kustfOrsvaret här skulle bemästra lä
get. De planerade defensiva mine
ringarna utlades när kriget var ett fak
tum, utanför Viborgsviken, Kotka, Pel
linge, Helsingfors, Hangö, Utö och 
Ålandsöarna. De sistnämnda kom nå
got försenade på plats. 

Sedan främmande ubåtar rapporte
rats i Ålandshav, utlade Sverige den 6 
december mellan Understen och Mär
ket en tidigare planerad minering med 
90 minor av äldre modell. Den komp
letterades den 4 januari 1940 med 20 
m/1931. Sveriges åtgärder ledde icke 
till sovjetiska, men väl till tyska protes
ter. Sedan Finland underrättats om 
denna norra minering, skred man till 
verket att stänga sin del av Märket
passagen. Efter spärrandet av infarter-
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na vid Nyhamn och Kobbaklintar den 
3-5 december lade minfartyget Louhi 
den 9 och 14 december 190 gamla mi
nor m/S08 mot ubåtar i området Mär
ket-Sankan. Fältet kompletterades den 
10 och 12 januari med 150 minor och 
ett ubåtsnät 

Isvintern 1939-40 

Eftersom årstiden och klimatet hade ett 
avgörande inflytande på kriget till 
sjöss, torde några ord om den stränga 
vintern och de svåra isförhållandena 
vara på sin plats. Denna isvinter var 
nämligen den värsta sedan de ovanligt 
hårda vintrarna i slutet av 1800-talet. 

Sommaren 1939 var varm och skön, 
hösten ävenså och vintern inföll jämfö
relsevis sent. I början av september var 
ytvattnets temperatur vid Finska vi
kens kust fortfarande 10-15°C. Havets 
tillfrysning begynte först i slutet av 
november vid Bottenvikens kust i norr. 
Under förra hälften av december inträf
fade de första perioderna med sträng 
köld. Men först vid jultiden mättes 
verkligt låga temperaturer och den inre 
skärgården började isbeläggas. Sjöfar
ten på Leningrad t ex stängdes offi
ciellt den 24 december. Vid årsskiftet 
bildades fast is i Finska vikens östra 
hälft. Den starka kölden fortsatte under 
januari 1940 och isbildningen tilltog. I 
mitten av månaden var Åland förenat 
med den SW skärgården av ett fast is
täcke. I Bottniska viken började is bil
das ute till havs, vilket normalt bruka
de ske först en månad senare. Sista vec
kan i januari tillfrös Finska viken, 
Ålands hav och Bottenhavet. Under 
februari tillväxte istäcket i tjocklek och 

utbredning. Och den 10 var hela Öster
sjön fången av ett isbälte så långt ögat 
nådde. Isens tjocklek överträffade de 
normala värdena och var 60-80 cm. 
Ytan låg slät och obruten och packis
band förekom endast sporadiskt. Ä ven 
mars månad blev mycket kall. Vid
sträckta områden av Bottniska viken, 
skärgården mellan Åland och fastlan
det, större delen av Finska viken och 
baltiska kusten var fortfarande isbe
lagda. Först i april lättade issituatio
nen och i slutet -av maj svallade havet 
fritt. 

Havets tillfrysning borde ha berett de 
svaga finska sjöstridskrafterna en stor 
lättnad. Men den var ett tveeggat svärd. 
Redan vid jultiden begränsade isen all 
marin aktivitet i Finska vikens östra 
del. I stället slog kölden en stark bro 
över havet, som ryssarna icke var sena 
att utnyttja. Över isöknarna vällde 
marschkolonner, med pansar och artil
leri, mot Näsets kust. Sjökriget för
vandlades här till ett landkrig. Men i 
väster hindrade isarna ubåtarna att 
hugga in på sjöfarten. När havet helt 
och hållet tillfrusit, återstod blott hotet 
från det rödstjärniga flyget. Till sjöss 
var vinterkriget 1939-40 ett verkligt 
vinterkrig, en kamp både mot fienden 
och mot köld och is. 

Kriget bryter ut 

Medan de segslitna förhandlingarna i 
Moskva pågick, skärpte Sovjet bered
skapen vid gränserna. Havsområdet 
avpatrullerades av jagare, ubåtar och 
flyg, varvid några avsiktliga kränk
ningar av Finlands territorium före
kom. Den fmska försvarsmakten var i 
praktiken mobiliserad sedan mitten av 

oktober 1939 och befolkningen eva
kuerad från utsatta områden. 

Den 26 oktober flög två SB-plan ur 
57. Regementet på låg höjd in över 
skärgårdshavet för att spåra upp de 
finska pansarskeppen. Strax nord ön 
Nagu fann de vad de sökte: Ilmarinen 
och V äinämöinen till ankars. Efter att 
ha fotograferat dem, försvann planen 
snabbt. Inför den oväntade situationen 
tvekade fartygen att öppna eld. Den 11 
och 12 november överflög enstaka plan 
utöarna, Kotka och Björkö och möttes 
denna gång av luftvärnseld. Den 23 
november stoppade jagaren Groznyi 
ute till havs Sjöfartsstyrelsens s s Suur
saari, i färd med att evakuera öarna 
Seiskari och Lavansaari, men lät ånga
ren fortsätta efter en halv timme. Vid 
tidpunkten för Mainila-skotten den 26 
november försattes Östersjöflottan i 
skärpt beredskap och den 30 kl 0058 
begynte Kronstadts radiostation sän
da täckordet "F AKEL", som repete
rades över hela flottan. Krigets fackla 
hade tänts. 

På morgonen överskred Röda Ar
men gränsen och de små finska täck
styrkorna retirerade planenligt. Eskor
terade av jagare och flyg gick trans
portfartyg med trupper för ockupation 
av utöarna till sjöss från Luga. De stör
re öarna utsattes för flygbombarde
mang och artillerield. Vid lO-tiden 
landsteg ryssarna på de utrymda Seis
kari (Lesnoj) och Peninsaari (Malyi) 
samt på eftermiddagen på Lavansaari 
(Mostsjnyi). Följande morgon landsat
tes marinsoldater på de karga skären 
Someri (Majak) och Narvi (Nerva), där 
fmnarna sprängt fyrarna. Bogland blev 
en något större aff"år. Efter intensivt 
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bombardemang, under vilket de få fin
narna där natten mellan l och 2 decem
ber i tysthet slank undan, stormade 
l 550 man den 3 december iland på den 
folktomma ön. Ett mindre detache
ment tog grannön Stor-Tyters i besitt
ning. Inom en vecka hade Sovjetunio
nen under ett stort, men onödigt upp
båd av folk, fartyg och flyg erövrat de 
öar den krävt att få. 

Längre i väst genomsnokade fartyg 
ur den Lätta Avdelningen norra Öster
sjön och Finska viken på jakt efter 
byte. NW Tallinn påträffade jagaren 
Groziastsji finska s s Auvo (195 brt) 
och forde ångaren till Paldiski som god 
pris. Ubåtar lurpassade utanfOr farle
derna, som ledde in i skärgården. A v 
dessa hade L l, S 3 och SC 319 redan 
den 29 november avgått från Liepaja 
till Ålandshav för att angripa sjöfar
ten. Men ingenting påträffades. Först 
den 5 december kom en ångare i sikte 
utanfor Utö och stoppades med en gra
nat i förskeppet. Fartyget, tyska Oliva, 
fick fortsätta in i skärgården, sedan 
nationaliteten konstaterats och anlöpte 
den 7 Mäntyluoto. 

Marinflyget bombarderade på för
middagen samma tag med tre SB-plan 
de finska pansarskeppen, utan resultat. 
Kuststäderna Hangö, Kotka och Vi
borg belades även med bomber, KA
batterierna Russarö och Björkö likaså. 
Huvudstaden Helsingfors angreps på 
låg höjd av 3. Flottiljen (kapten N A 
Tokarev) ur l. Flygregementet med nio 
SB-plan, av vilka Nr 8 sköts ned av 
luftvärnet. Dagen därpå bombardera
des hamnstäderna ånyo av marinfly
get, men med ringa framgång. 

Samma dag (l dec) utkämpade Rus-
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sarö batteri (6 st 234 mm kanoner) en 
kort artilleriduell med kryssaren K irov 
(9 st 180 mm kanoner), som skadad 
drevs tillbaka med förlust av den ena 
eskorterande jagaren Stremitelnyi. Vid 
en liknande strid den 14 december mel
lan jagarna Gnevnyi och Grozjastsji 
och Utö KA-batteri träffades den se
nare jagaren, varpå bägge drog sig till
baka till Tallinn. 

sjöblockaden och ubåtskriget 

Det sovjetiska sjöfartskriget följde till 
en början London-konventionens 
(1936) bestämmelser, enligt vilken han
delsfartyg icke fick sänkas utan före
gående varning och innan besättning
en satt sig i säkerhet. Fördraget hade 
ratificerats både av Sovjetunionen och 
Finland ävensom av de flesta sjöfarts
nationer. Men då ubåtskriget inte tyck
tes leda till resultat och greppet om 
motståndaren icke var stramt nog, be
slöt ryssarna tillgripa mera drastiska 
åtgärder. 

Finlands hela kuststräcka från Tor
neå i norr till Karelska näset i öster, 20 
M ut till havs, fOrklarades den 7 decem
ber fOr blockadzon, i vilken även Åland 
den 17 inbegreps. Neutrala fartyg 
anmodades senast den 9 december kl 
12 lämna zonen. Vid midnatt skulle 
ubåtarna igångsätta ett oinskränkt -
eller som det hette "skoningslöst" -
krig mot alla fartyg inom spärrområ
det, amerikanska fartyg undantagna. 
Proklamationen var naturligtvis riktad 
mot finländsk sjöfart, men den berörde 
samtidigt även fartyg under annan flag
ga. Finska fartyg anfölls ju under alla 
omständigheter överallt. Särskilt tyska 
blev lidande, trots att de genom ingång-

na fördrag borde ha intagit en särställ
ning. 

För handelskriget avdelades främst 
l. U-Brigadens båtar av SC-typ och av 
de större S-båtarna S l - S 3. De små 
M-båtarna hade för liten aktionsradie. I 
december befann sig s l, se 317 och 
se 319 på position uppe i Bottenha
vet, L l , S 3 och se 318 i norra Öster
sjön samt se 322 och se 323 i Finska 
viken. Vid årsskiftet inträfffade se 
311, se 309 och se 324 i Bottniska vi
ken. Men S 2:s väg dit slutade olyck
ligt. Dessa ubåtar fick rätt litet till 
stånd. 

Mellan Dagö och Utö stötte se 323 
kl 0320 i nattmörkret den lO december 
på den gamla estniska passagerar
ångaren Kassari (ex finska Ebba 
Mu nek på 3 79 brt) på väg från Sunds
vall till Tallinn. Utan förvarning lät löjt
nant F I I vantsov öppna artillerield mot 
ångaren, som gick under kl 0430. Liv
båtarna utsattes för kulspruteeld, men 
besättningen räddade sig iland på Dagö 
medförande en död. 

Samma natt rapporterade kapten V 
A Polestsjuk med se 322 sänkning av 
ett fartyg på 7 000 brt med torped utan
fOr Helsingbors. Offret var sannolikt 
den moderna tyska s s Reinbeck (2 804 
brt), som fOrsvann vid denna tidpunkt. 
Endast en livbåt med tre lik återfanns 
senare. 

På eftermiddagen den 10 avgick tys
ka s s Bolheim (3 324 brt) och s s Oliva 
i ballast från Mäntyluoto för att (fOrse
nade) hinna ut ur spärrzonen. Efter att 
ha passerat Säppi (Sebbskär) mötte 
Bolheim 28 M SW fyrplatsen - alltså 
utanför zonen - ubåten S l. (Kapten A 
V Tripolskij) som utan betänkande 

sänkte ångaren med artillerield kl 1602. 
Två livbåtar drev i två dygn nordvart 
på det kalla öde havet och strandade 
slutligen vid Merikarvia. Kustbor om
händertog 26 svårt medtagna besätt
ningsmän jämte kaptenens, 2 styr
mans och telegrafistens lik. 

Ytterligare några tyskar fick känna 
av sjöfartskriget Ångfartygen Helga 
Böge och Gillhausen beskötsmed artil
leri till havs den 12 resp 16 december 
på väg till Leningrad och s s Pinnau 
den l 7 utanfOr Landsort. Den 19 bom
barderades s s Alwine Russ syd Svens
ka Björn av flyg. Övergreppen mot de 
tyska handelsfartygen föranledde 
Tyskland att framfora protest i Mosk
va. Kremllovade se bättre upp i fram
tiden, men kunde icke garantera tyska 
fartyg i trafik på Finland absolut säker
het. Sjöfarten längs den baltiska kus
ten in i Finska viken och malm
transporterna från Sverige till Tysk
land var dock i en särställning. 

Den 29 december fOll det första och 
enda finska fartyget offer fOr ubåtarna. 
Kusttankern Sigrid och s s Wilpas med 
vetelast på väg från Örnsköldsvik till 
Vasa hade vid 0300-tiden vid fyrskep
pet Sydostbrotten satt kurs på Norr
skär, då de utsattes för artillerield ur 
mörkret. Angr:paren var Se 311 (kap
ten F G Versjinin). Bägge fartygen för
sökte undgå granaterna. Tankern räd
dade sig in i skärgården, men Wilpas 
(775 brt) rände på grund syd Norrskär 
kl 0425 efter en vild jakt. De 18 om
bordvarande rodde skyndsamt iland, 
medan ubåten i skenet av lysraketer 
sköt den strandade lastångaren sönder 
och samman. 

Samma ubåt stoppade på eftermid-
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dagen med artillerield den 5 januari. 
Sveabolagets s s Fenris (484 brt) på 
väg till Holmsund längs Norrlandskus
ten. Versjinin lät de ombordvarande ro 
över till fyrskeppet sydostbrotten i när
heten och sköt ångaren i brand kl1530 
efter en längre kanonad ur sina 45 mm 
pjäser. Han var övertygad om att F en
ris var på väg till Finland med krigs
viktig last. Sveriges regering var av an
nan åsikt och inlade protest i Moskva. 
Några fler fartyg lyckades ubåtarna 
inte f6rgöra. Men en av dem själva för
intades. 

Den 3 januari passerade S 2 i ytläge 
Ålandshav på väg till Bottniska viken. 
Den avgav radiosignaler, dök och har 
sedan dess ej avhörts. Det sista ögon
vittnet, fyrvaktaren Sjöblom uppe i 
Märkets fyrtorn, iakttog f6ljande: En 
ubåt med beteckningen C 2 (ryska C = 

S) på tornet passerade i hård storm mitt 
på dagen strax utanfOr Märkets östra 
udde med kurs på de öster om ön lig
gande grunden. Båten ändrade plöts
ligt kursen till ost, sedan till nord och 
dök. Efter några ögonblick fårnams en 
explosion i riktning OSO ( 112° från 
Märket) och i samma riktning syntes ett 
tydligt, mörkt rökmoln, som efterhand 
ljusnade och slutligen skingrades för 
vinden". De närmaste två veckorna 
anropade Kronstadt S 2 utan att få 
svar. Förlusten har veterligen aldrig er
känts på ryskt håll. 

Ubåtarna av SC-klassen stannade 2-
4 veckor till sjöss utan förrådskomp
lettering, de större s-båtarna i regel 
längre. Efter en kort avstickare till 
Ålandshav 5-8 december återvände se 
318 hem, se 319 den 14 efter två vec
kor i Södra Kvarken och Ålandshav 
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samt vid jultiden L l och S 3 efter tre 
veckor i vattnen söder om Åland. Inget 
villebråd hade de kommit över. Den 8 
januari återvände se 317 efter en re
sultatlös tre veckors färd från Botten
havet, två dagar senare se 311 -med 
Wilpas och Fenris på sitt konto den 16 
Kassaris baneman, SC 323, och den 21 
slutligen SC 324. Den stora S l fOre
tog en 50 dygns färd till Bottniska vi
ken, där blott s s Bolheim likviderades 
och återvände som den sista hem den 
21 januari efter en strapatsrik resa ge
nom isarna. Vid Grundkallen höll 
packisen på att kväva båten i sitt grepp. 
Vid passerandet av Märket i över
vattensläge den 19 sköt den några skott 
mot fyren och två Ripon-spanings
plan. 

I det huvudsakliga operationsområ
det, Bottniska viken, uppehöll sig i re
gel 2-3 ubåtar samtidigt av tiotalet i 
blockaden medverkande. De stod i ra
diokontakt sinsemellan och med sta
tionerna i land. Dessa sökte pejla in 
handelsfartygens signaler fOr att diri
gera ubåtarna mot de lokaliserade ob
jekten. Med dåligt resultat. Radiosig
nalerna hjälpte även utomstående följa 
med ubåtarnas fårehavanden. Både 
Finlands radiospaning och Kriegsma
rines B-Dienst snappade upp dem. Den 
7 december t ex hördes en ubåt utanfår 
Raumo efterhöra bränslekomplette
ring, en annan den Il anhålla om pro
viant. (S l och SC 319?). 

Ubåtarnas verksamhet hindrades 
småningom av den tilltagande isbild
ningen. I Finska viken beredde isarna 
redan vid årsskiftet blockadstyrkorna 
oövervinnerliga svårigheter. Vid Kall
bådagrund fastnade ubåten M 77 i isen 

och hade svårt att komma loss. I mit
ten av januari begynte ubåtarna ut
rymma Bottenhavet. Men ända till slu
tet av månaden vaktade ett par vid is
randen i norra Östersjön. Under den 
fOrsta februariveckan började även den 
frysa till och ubåtarna fåll ur bilden 
som blockadvapen. 

Finlands eskorttjänst 

Tyskarna hade redan i september 1939 
begynt övervaka sjöfarten i Östersjön. 
På jakt efter krigskontraband - cellu
losa och trävaror får England t ex -
uppbringade de inemot 100 lastångare, 
varav c:a femtedelen under fmsk flagg. 
Emedan dessa "kapares" fårder ut
sträcktes ända till Bottniska viken, bör
jade Finland fr o m den 7 oktober es
kortera handelsfartygen över Ålands
hav till den svenska sidan. Konvojle
den utgick från Nyhamn eller Marie
hamn längs fmskt territorium till v att
nen syd Märket, där svenska flottans 
eskorterare mötte. Under november 
ledsagades inalles 137 fartyg utan mis
söden över Ålandshav. Vid samma tid
punkt opererade de tyska hjälp
kryssarna Hansestad! Danzig och 
Tannenberg i dessa vatten, huvudsak
ligen på linjen Grundkallen-Finngrun
det och Svenska Björn-Bogskär. Den 
20 november kom det i området Under
sten-Märket till meningsskiljaktlighe
ter mellan Hansestad! Danzig och ja
garen Munin, ute i eskortärenden. Risk 
för väpnade fårvecklingar f6relåg, men 
undveks. 

Eskortstyrkorna underställda Syd
västra Finlands Sjöfårsvar i Åbo var 
fårdelade på Isbrytarflottiljen (kom
mendörkapten S Hollming), Eskort-

flottiljen (löjtnant E Terä) och Ubåts
jaktflottiljen (löjtnant H Carring). De
ras sammansättning var rätt brokig, 
både vad fartyg och folk beträffar. Fin
land saknade ju både jagare och andra 
speciella eskortfartyg. Dessa fartyg till
hörde Sjöfartsstyrelsen, Sjöbevakning
en och civila organ samt var be
mannade med deras ordinarie personal 
och inkallat reservmanskap från flot
tan. Isbrytarflottiljens värdefulla enhe
ter Jääkarhu, Tarmo, Sampo och Voi
ma ville man inte sätta in i fåretag ute 
till havs. Den decimerades i januari, då 
Sampo den 6 grundstötte och Tarmo 
den Il fOrflyttades till Kotka. Vb
J aktflottiljens sex motorbåtar VMV 2, 
5, 13-16 hade träskrov och tålde icke 
gång ens i svag is. Eskortflottiljen slut
ligen var hoprafsad av Sjöbevakning
ens A u ra (I), Tursas och U is ko, stadsis
brytarna Murtaja, Apu, Otso, Rauma, 
Herkules och presidentens yacht Aura 
(II). Den sistnänmda var det enda av 
fartygen som utrustats med sjunk
bombskastare. 

"' 
Vid krigsutbrottet tömdes södra Fin

lands hamnar på handelsfartyg, ledfy
rarna släcktes och fyrskeppen indrogs. 
Blott kustfarleden hölls öppen. Sedan 
Finska vikens hamnar stängts, rikta
des uppmärksamheten på Bottniska vi
ken och skyddandet av sjöfarten över 
denna. Enär ubåtar konstaterats ope
rera häruppe, släcktes fyrarna ända 
upp till Kaskö. Samlingsplats var det 
norr om Eckerö belägna Finnbo, där 
konvojerna organiserades för färden 
nord Märket över till den svenska si
dan. Vid gränsen 8 M nord Understen 
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mötte svenska eskortfartyg, som förde 
ångarna till Furusund. Nordost Geta 
utgjorde Saggö s k konvojhamn, där 
vanligen 1-2 isbrytare låg i beredskap 
för assistans. Konvojerna var i regel 
små och omfattade 1-4 fartyg, vilka 
skyddades av 2 eskorterare på den fins
ka sidan. En annan led följde kusten 
upp till K varken och över till Umeå. 

Trafiken begynte den 8 december 
och fortgick dagligen i bägge rikt
ningarna utan att störas av fienden. 
Utanför Mäntyluoto lokaliserade Uh
Jaktflottiljen samma dag en ubåt, men 
sjunkbomberna förfelade målet. Vid 
jultiden måste VMV-båtarna inför till
frysningen tagas upp i Raumo. Vid års
skiftet försvårades läget genom fort
satt isbildning och flygbomber. Då far
tygen bombarderades både i hamn och 
under gång i skärgården, dirigerades en 
del av trafiken rakt över Bottenhavet 
till Norrlandshamnarna. För konvoje
ring avdelades kanonbåtarna Hämeen
maa och Uusimaa den 6 januari hit 
upp. De hann blott göra två resor, in
nan i sarna satte stopp för dem och 
ubåtarna de satts att bekämpa. Isbry
tarna Sisu och Voima intog deras plats. 
Till sjöfartens hjälp avdelade flyget 36. 
Flottiljen (kapten H V Helenius), vars 6 
Ripon-plan utförde flygspaning längs 
eskortrutterna. Saggöleden nyttjades 
ända till den 31 januari, varpå sjöfar
ten dirigerades raka vägen över 
Ålandshav syd Märket. Under perio
den december-januari färdades 349 
handelsfartyg i båda riktningarna till 
och från Sverige, utan att ett enda gick 
förlorat. Bara en gång utsattes konvo
jerna för anfall från en ubåt. 
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Den enda konvojstriden 

Lördagen den 13 januari 1940 kl 0700 
startade en av de sedvanliga konvojer
na från Saggö med destination Furu
sund. Den leddes av Aura (II) och be
stod av två ångare Anneberg och Hebe. 
Vädret var rätt vackert med svag NW
vind och +3°C. Vid Sälskär (N. Finn
bo) anslöt sig Tursas (fänrik A Kuohu
va) och passagerarfartyget Bare I till 
eskorten med bl a 63 småbarn från 
Åbo ombord vilka skulle evakueras un
dan flygräderna. Den färdades först i 
enkel kolonn, men vid sydbrotten in
tog Tursas position c:a 1000 m styr
bord om Bare I. Havet verkade tomt 
som vanligt. Från söder närmade sig 
ett eget spaningsplan och i väster dök 
mottagarna hjälpkryssaren 14 Wiros 
och hjälpvedettbåten 122 upp. Avstån
det till Sveriges territorialvatten var c:a 
5 M Kl 1140 varseblev Tursastvå tor
pedbanor samt tornet och stäven på en 
ubåt, som bröt havsytan c:a 300m om 
babord. Hon hissade signalen V (= u
båt), alarmerade Aura per radio och 
försökte ramma ubåten. Torpederna 
passerade mellan Anneberg och Hebe. 

se 324 hade den 28 december pas
serat Märket och två veckor förgäves 
lurpassat utanför Mäntyluoto och Rau
mo. Under återfärden upplevde ubåten 
besvärliga stunder bland isarna och 
nödgades vid storbrotten passera un
der istäcket på 25 m djup. Norr om 
Märket siktade kapten A M Konjajev 
den 13 januari vid l l-tiden Tursasoch 
längre bort 4 fartyg i kolonn med väst
lig kurs. Obemärkt manövrerade han i 
uläge inom skotthåll mellan Tursas och 
kolonnen och avfyrade kl 1140 två 

bogtorpeder mot den största ångaren 
Anneberg. Efter dubbelskottet bröt 
ubåten ytan och dök blott sävligt ånyo 
ned. 

Efter alarmet girade Aura dikt ba
bord, styrde mot den antagna platsen 
och avfyrade 3 sjunkbomber. Olja steg 
upp till ytan. Efter ytterligare 2 bom
ber beordrade löjtnant Terä en sjätte 
bomb över vad han antog vara under
gångsstället. Den exploderade emeller
tid redan ombord och 135 kg trotyl tra
sade sönder däcket, styrbordssidan, 
däckshuset och livbåtarna. Akterskep
pet vattenfylldes snabbt och inom 
knappa 5 minuter gick fartyget under kl 
1210 på läge 60° 23'N-l9°10' E. Tur
sasbärgade 15 överlevande och 8 döda 
ur havet. Av den 41 man starka besätt
ningen, till större delen reservister, om
kom 26 bland dem chefen Terä och 
sekonden fänrik T Vuori. Wiros sände 
över läkarhjälp och de sårade fördes till 
Eckerö. Aura (II) (563 brt) var den en
da totalförlust Finlands flotta led under 
Vinterkriget. 

Stalin och sjökriget 

Emedan Tallinn - mot ingångna för
drag - av Sovjetflottan jämväl nyttja
des som bas för operationer mot Fin
land, protesterade regeringen den 24 
december hos Estlands utrikesministe
rium mot denna kränkning av neutrali
teten. Finland tog sig friheten att med 
ubåtar minera infarten till både Tallinn 
och Paldiski. Vesihiisi lade den 27 
december 19 minor utanför Paldiski 
och Vetehinen den l januari 20 st utan
för Juminda i farleden Tallinn-Kron
stadt. Den förra blev bekant i Estland 

den 11 januari när tyska s s Dietrich 
Hasseldieck minsprängdes och sjönk. 

Hotet om minering av estniska vat
ten hade kort före årsskiftet nått högsta 
ort i Kreml. Som motdrag beslöt Stalin 
då, tillsammans med försvarsministern 
Vorosjilov och generalstabschefen 
Saposjnikov, att Finlands viktigaste 
hamnstad Åbo i sin tur skulle spärras 
med ubåtsminor. Han lät dock först 
kalla på marinministern för att höra 
dennes åsikt. 

Amiral Kuznetsov råkade i en svår 
situation. Sjökriget gick dåligt. Hans 
medarbetare amiral I S Isakov hade 
den 19 december följt med slagskeppet 
Marat vid dess beskjutning av KA
batterierna på Björkö och nödgats kon
statera, att finnarna fortfarande bet väl 
ifrån sig, trots att systerfartyget Okto
berrevolutionen dagen innan rapporte
rat, att batterierna nedkämpats. Ubå
tarna hade icke lyckats avskära Fin
lands västliga sjöförbindelser. Efter 
små begynnelseframgångar hade de un
der en hel månads handelskrig åstad
kommit endast obehagliga misstag. 
Bundsförvanten Tyskland hade pro
testerat mot beskjutningarna av dess 
fartyg . . . 

Bemötande Stalins ide framhöll Kuz
netsov de oerhörda svårigheter, som 
var förknippade med ett framträngan
de till Åbo. Hamnen låg inne i skärgår
den bakom långa, trånga farleder, som 
höll på att tillfrysa. Sändandet av ubå
tar upp till Bottniska viken var redan 
riskfyllt nog. Marinstabens chef, ami
ral L M Galler stödde Kuznetsov. Han 
hade redan under tsartiden som jagar
chef lärt känna den svårnavigabla fin-
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ländska skärgården. Istället for mine
ring av farlederna till Åbo med ubåtar 
föreslog han att operationen skulle 
verkställas med flyg. Minubåtarna kun
de i stället infektera de yttre farlederna 
till skärgårdshavet. 

Ovanligt nog accepterade Stalin 
marinexperternas synpunkter. Nor
malt fattades alla beslut nämligen av 
diktatorn själv i samfOrstånd med för
svarskommissarien och generalstabs
chefen. Dessa beslut delgavs sedan che
ferna for de olika vapengrenarna att 
verkställa, utan att deras åsikt hördes, 
allra minst en avvikande sådan. 

Innan havet defmitivt isbelades hann 
blott ubåten L l lägga ut 20 minor i far
leden vid Nyhamn. Spärren var onö
dig, ty finnarna hade redan den 3-5 
december fällt 117 minor mot över
vattensfartyg i samma område, som 
följaktligen inte befors av några egna 
fartyg. Sedan ubåtarna fallit ur bilden, 
sökte marinflyget ensamt upprätthålla 
den proklamerade sjöblockaden av 
Finland. 

Marinflygets verksamhet 

Förintaodet av de finska pansarskep
pen samt medverkan i sjöfartskriget 
med attacker mot fartyg till sjöss och i 
hamn jämte bombardemang av hamn
anläggningarna var det sovjetiska 
marinflygets primära uppgifter. Senare 
tillkom fällning av minor och "desan
ter". Dess verksamhet gynnades av ab
solut luftherravälde och gynnsam vä
derlek. Efterhand som Finska viken till
frös österifrån forlades alltfler flygför
band till estniska flygplatser, där snart 
200 plan var stationerade. Flyg-
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räderna utgick nästan dagligen och 
även om natten sedan fälten den 10 ja
nuari erhållit belysning, samt utsträck
tes ända till Uleåborg. Inalles fälldes 
2 600 ton bomber, 45 minor. 12 637 
flygfoton togs. Totalt gjordes 16 663 
uppstigningar, varav 881 om natten, 
motsvarande 21 425 flygtimmar. In
satsen var således betydande. 

Efter det forsta lama angreppet mot 
pansarskeppen den 30 november gjor
de 13 SB-plan den 25 december ett nytt 
forsök på fjärden Skiftet, men notera
de inga träffar. Fyra plan sköts ned och 
3 skadades av lv-elden. Förnyade an
fall den 26 december och 12 januari 
ledde ej heller till resultat. Den 21 ja
nuari förlades pansarskeppen till Åbo 
för att stärka ortens veka luftvärn. Il
marinen posterades vid hamninloppet 
invid Beckholmen, Väinämöinen läng
re ut vid ön Lilla Bocken. Båda två må
lades i vitt fOr att bättre smälta sam
man med omgivningen. Men under sol
klara dagar avtecknades deras karakte
ristiska silhuetter tydligt mot istäcket 
runtom. Försöken att "utradera" dem 
fortsatte med växlande intensitet ända 
till den 2 mars. Inalles 35 påhälsningar 
med 218 bomb- och 111 jaktplan bok
fordes ombord. De ledde icke till öns
kat resultat, men väl till förlust av 8 
plan. Spärrelden från pansarskeppens 
16 st 105 mm Boforskanoner var av 
avgörande betydelse for hamnstadens 
f6rsvarskapacitet. Nämnas må, att 
även ubåtarnas tre 76 mm kanoner till
fOrdes Åbo-luftvärnet, med svenska 
frivilliga som betjäning. 

Marinflygets insats mot sjöfarten 
motsvarade således icke förvänt-

ningarna. Till en början sökte man 
komma åt enstaka ångare till havs och i 
skärgården. Vid jultiden begynte bom
bardemangen av hamnstäderna Hangö, 
Åbo och Helsingfors och i början av ja
nuari fick större delen av kustorterna 
mellan Åbo och Uleåborg sin beskär
da del. På nyårsdagen träffades s s Leo 
(l 242 brt) vid kaj i Åbo och sjönk. Se
dan luftvärnet där stärkts, förlades 
verksamheten temporärt till Bottenha
vets hamnar, där Mäntyluoto blev illa 
åtgånget. Här sänktes den 18 februari 
s s Rigel (l 480 brt). Ett viktigt anfalls
objekt var skärgårdsleden mellan Åbo 
och Åland. Den 24 januari sjönk s s 
Notung (l 132 brt) i cellulosalast vid 
Sottunga och den 6 februari svenska s s 
Virgo (567 brt) vid Järsö. En från 
Mariehamn till Åbo destinerad konvoj 
om 4 fartyg ledd av Voima anfölls den 
20-21 februari tre gånger av 20 bomb
och 5 jaktplan norr om Korpo och om 
natten på Erstafjärden två gånger, men 
klarade sig igenom. Det sista bombar
demanget på morgonen avvärjdes av 
Ilmarinen över själva hamnområdet. 

Ett visst uppseende väckte tyska s s 
Aegir, som strandade den 16 januari 
syd Eckerö, låg kvar hela vintern och 
avlägsnade sig forst vid islossningen för 
egen maskin. Också den fick påhäls
ning av flyget. Vad hade tysken att 
skaffa så långt utanfor malmtraden vid 
farleden till Mariehamn? 

skärgårdshavet med det for sjöfar
ten viktiga centret Åbo var marinfly
gets huvudsakliga anfallsobjekt. Sta
den med omgivningar var en av de från 
luften mest hemsökta på hemmafron
ten. Räderna fortgick ofta utan avbrott 

flera dygn i sträck och staden jämte 
hamnen led svårt. Men trafiken löpte 
utan större avbrott, trots bristen på ar
betskraft och transportmedel. Bombar
demangen började den 19 december 
och fortfor under januari-februari med 
smärre avbrott ända in i mars. Inalles 
440 plan beräknades ha deltagit i 61 rä
der och fällt 2 550 sprängbomber mot 
staden. Vilket var mycket dåförtiden. 
A v övriga utsatta hamnstäder må näm
nas Hangö med 72 anfall (260 plan), 
Helsingfors 8 (70) och Vasa 6 (85). Rä
derna mot huvudstaden var mera av 
politisk art. Industricentra, knutpunk
ter och även orter utan någon som helst 
militär betydelse utsattes for bombar
demang, men i dem medverkade marin
flyget i regel inte. 

Förutom bomber tillgrep man mi
nor for att effektivisera sjöblockaden 
av Finland och särskilt då Åbo, som 
Stalin befallt skulle spärras från luften 
med detta nya vapen. 

(Iden att fålla minor från flygplan 
var icke ny. Metoden hade praktiserats 
av tyskarna redan 1917 i Rigaviken, 
där 70 minor under tiden juni-septem
ber nedsläpptes från luften. På en av 
dessa stötte ryska jagaren Ochotnik 
den 24 september och sjönk - veterli
gen det första fartyget, som fOrstörts av 
en flygmina. I november 1939 gick 
några brittiska fartyg f6rlorade på de 
av Luftwaffe lagda magnetminorna vid 
Englands ostkust. Under Andra världs
kriget fick minor från luften allt större 
användning.) 

Det sovjetiska sjöflyget ägde för 
ändamålet utvecklade minor och me
toderna for fållning av dem hade så-
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lunda prövats. Två modeller fanns: en 
mekanisk m/12, som utrustad med fall
skärm fälldes från c:a 600 m höjd och 
en elektromekanisk s/08 hornmina, 
utan fallskärm med fallhöjden 100 m. 
Bägge typerna härstammade från Förs
ta världskriget och hade förstärkts att 
tåla stötar. Sex av 10. Flygbrigadens 
DB 3-plan utrustades med vardera en 
mina. De opererade från Paldiski i två 
grupper, i dagsljus och tjänligt väder. 

Den första mineringen utfördes den 
29 januari då 3 minor m/12 på för
middagen fälldes på Erstan strax utan
för Åbo, på eftermiddagen följda av 3 
på samma plats och 3 något längre ute 
på fjärden. Två minor exploderade mot 
istäcket, resten gick igenom, kvarläm
nande bara fallskärmarna på isen. V äi
nämöinens lv-eld var utan verkan. Mi
norna lokaliserades genast, men röjan
det av dem var tidsödande, då finnarna 
saknade erfarenhet på området. Inom 
kort organiserades en ny sorts "minsve
pare", som med häst och släde körde 
omkring i den tillfrusna skärgården på 
jakt efter minor, som skidpatruller, väg
ledda av luftbevakningen, lokaliserat. 
Den första minfällningen resulterade i 
en veckas stängning av Åbo hamn, tills 
Jääkarhu den 4 februari öppnade en ny 
ränna runt det farliga området. Den 2 
februari föll 3 minor i farleden vid sot
tunga, av vilka en exploderade, en 
sprängdes av hemvärnet och en tredje 
fiskades upp oskadd. Utanför Raumo 
och Mäntyluoto fålldes samma dag 2 + 
6 minor och den 3 februari 3 + 4, samt
liga m/ 12. De sista minorna dalade den 
20 februari ned över södra Erstan: 3 st 
m/12 och 3 st s/08. I allt fålldes 45 mi-
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nor, varav 6 st s/08. Finnarna lokalise
rade 35 och tillvaratog Il st m/12 och 
3 st s/08. Flygvapnets minblockad or
sakade inga materiella skador. 

Det tysk-ryska samarbetet 

I Finland slog nyheten om Hitlers ick
eangreppspakt med Stalin den 23 au
gusti ned som en bomb. Sedan händel
serna 1918 och ännu efter nazisternas 
maktövertagande 1933 hyste man allt
fort inom vida kretsar i Finland starka 
sympatier får Tyskland. Kommunis
mens och nazismens oväntade hand
slag kastade alla invanda föreställ
ningar överända. I enlighet med de 
hemliga klausulerna om intresse
sfärer, iakttog Tyskland närmast en is
kall neutralitet och ställde sig likgiltigt 
till Finlands strävanden. Finnarna hade 
troskyldigt hoppats på tyskt stöd och 
besvikelsen var stor. Man ansåg rätt 
allmänt, att Hitler sålt Finland till sin 
östra granne. Kallsinnigheten mot Fin
land bestod under hela vinterkriget. Ra
dion och pressen visade en direkt ovän
lig, prorysk hållning. All vapenexport 
och transitering genom Tyskland till 
Finland var förbjuden. De nya bunds
förvanterna tycktes upprätthålla ett in
timt samarbete. Men åtminstone på det 
sjömilitära området klickade det i sam
förståndet. 

Tyska flottan begynte den 11 sep
tember handelskriget i södra Östersjön 
under anspråkslösa former. För att 
strypa handeln mellan Norden, Balti
kum och västmakterna gav Hitler den 
23 oktober order om handelskrigszo
nens utvidgning i norr till Ålandshav 
och i öster tilllinjen Porkkala- Tallinn 

(24° 30'). sjökrigsledningen lät den 25 
oktober meddela Moskva, att tyska 
hjälpkryssare skulle komma att upp
träda inom detta område. Sovjetrege
ringen invände omgående, att tyska 
krigsfartygs närvaro i Finska viken 
skulle uppfattas som en demonstration 
till förmån för Finland. Då man på 
tyskt håll ville undvika varje slag av 
förvecklingar, drogs gränsen får ope
rationerna vid 20° 30' Ost. På Stalins 
framställning fastställde Hitler slutli
gen den l november denna gräns till 
20°00' eller meridian en genom Marie
hamn. Som operationsområde åter
stod därefter blott den till Sverige an
gränsande delen av Östersjön. Efter 
vinterkrigets utbrott den 30 november 
hyste man inom Oberkommando der 
Marine (OKM) ringa förhoppningar att 
i framtiden få utsträcka handelskriget 
utöver den östliga meridianen. Ännu i 
april 1940 avvisade Hitler överkom
mandots framställningar i frågan. 

Vinterkriget hindrade politiskt sett 
icke Tyskland att fortsätta det norma
la handelsutbytet med Finland, men i 
praktiken avstannade detsamma efter
hand helt. Sovjetunionens blockad av 
finska hamnar, utlyst den 7 december 
försatte Tysklands sjöfart i en svår si
tuation. Farozonen proklamerades vis
serligen formellt riktigt, men i den inbe
greps senare rättsvidrigt även Åland. 
Dessutom förde ryssarna ett oins
kränkt ubåtskrig och sänkte utan för
varning alla fartyg, även tyska, trots att 
Sovjetunionen signerat internationella 
fördrag. 

Av de lidna oförrätterna var sänk
ningen av s s Bolheim den 10 decem-

ber den allvarligaste. Trots att ångaren 
fårdats upplyst under tysk flagg, hade 
en ubåt från kort distans öppnat eld, 
sänkt den och avlägsnat sig utan att be
kymra sig om besättningen. Sände
budet i Moskva von der Schulenburg 
framförde den 14 officiell protest i sa
ken och för antastandet av s s Oliva. 
Fallen stod i bjärt kontrast till tyska 
flottans respekterande av sovjetiska 
fartyg och sjöområden. Molotov lova
de bättring för framtiden. Men ett tyskt 
förslag om särskilda kännetecken för 
båtarna och förhandsmeddelande av 
rutterna vann icke gehör på ryskt håll. 
Finlandstrafiken kunde icke garante
ras fri lejd, blott malmtransporterna 
från Sverige lovade man respektera. De 
tyska protesterna blev därför mera for
mella. För att undvika vidare bråk för
klarade den samarbetsvillige amiral 
Raeder den 30 december för Hitler, att 
incidenterna klarlagts och att Sovjet
flottan respekterade hakkorsflaggan. I 
april avfördes fallet Bolheim slutgiltigt 
från dagordningen. 

En invit om närmare samarbete 
framfördes den 9 december av den sov
jetiska marinledningen. Ubåtarna, som 
sändes upp till Bottniska viken, var ef
ter någon tids vistelse där i behov av 
förrådskomplettering. Man föreslog, att 
tyska fraktfartyg i trafik på de norr
ländska hamnarna skulle förse ubåtar
na med bränsle och proviant. Överlå
tandet skulle ske obemärkt ute till havs. 
Raeder utverkade genast Hitlers sam
tycke och planerandet av hjälpen be
gynte omedelbart. 

Den i Leningrad liggande s s Ut
landshörn skulle lastas med förnöden-

215 



heter får ubåtarna i Bottenhavet. Vida
re skulle ryska sjöofficerare medfölja 
får att utforska mineringarna i Ålands
hav och Södra Kvarken. I Danzig ut
rustades Neptuns m s Medea till för
rådsfartyg får samma ändamål. Frigga
rederiets s s Aegir, insatt i malmtra
den, avgick till Ålandshav, men stran
dade vid Hammarudda den 16 decem
ber och kvarlåg där ända till våren. 
Ångaren utsattes får flygbombarde
mang, men lämnades i fred sedan dess 
nationalitet inrapporterats till flygled
ningen i Estland. Men samarbetet hann 
icke prövas i praktiken, ty redan den 12 
december annullerade ryssarna sin an
hållan om hjälp. Orsakerna härtill tor
de ha varit de svenska och fmska min
fälten samt en viss tvekan inför den an
nalkande vintern. Några motprestatio
ner kunde de besvikna tyskarna sålun
da icke hoppas på av sina nyförvärva
de vänner i Östersjön. Här profiterade 
Sovjet mest på det tröga samarbetet. 

Sjöfartskrigets facit 

Vinterkriget eller "konflikten", som 
händelserna 1939-40 kallats på ryskt 
håll, var en stor besvikelse får den sov
jetiska krigsmakten. Det utstakade må
let nåddes först efter 3 1/2 månaders 
idog strävan och till ett orimligt högt 
pris. Brister i utrustning, utbildning och 
ledning m m påtalades vid ett möte hål
let av Högsta Sovjet den 14-17 april 
1940 i Kreml med det högre befälet. I 
en sträng och dyster atmosfär utsattes 
alla ansvariga får kritik - fårutom den 
allra högsta ledningen. Flottan sades ha 
tagit sin sak alltför lättvindigt. Man ha
de övat krigföring under betydligt lätta-

216 

re fårhållanden än de man ställdes in
får i den bistra verkligheten. Ubåtar 
och flyg hade använts taktiskt felak
tigt. Man hade än mycket att lära sig i 
den vägen. Sjöblockaden av Finland 
förfelade fullständigt målet. Denna be
gränsade konflikt var en läxa även får 
en stormakt och gav många nyttiga lär
domar. 

I december 1939 var antalet från 
Finland utklarerade fartyg 78 egna och 
50 utländska, motsvarande antal in
komna 71 resp 21. Siffrorna för janua
ri 1940 var 65 och 7 resp 51 och 6, för 
februari 18 och O resp 15 och O. På 
Sverige-rutten färdades ännu i mars in
till fredsslutet 28 ångare. Större delen 
av handelsfartygen förde fmsk flagga. 
Redan i februari lyste svenskar, ester, 
tyskar med sin frånvaro. 

Ubåtskrigets facit visade 5 sänkta 
fartyg (7 766 brt), marinflyget sänkte 4 
(4 421 brt) eller tillsammans 12 187 
brt. A v dessa var blott 4 finländska 
(4 629 brt). Utomstående led således 
mera av sjöfartskriget än det angripna 
Finland självt. Det av ett dussin ubåtar 
och ett par hundra flygplan nådda re
sultatet var mycket magert. Ubåtsche
fernas och flygfårbandens krigstida 
rapporter var av annan storleksord
ning. De av ubåtarna sänkta ångamas 
tonnage uppvärderades genomgående 
till 2 000 - 7 000 brt, med totala 
19 000 brt som resultat. F öreteetsen 
var rätt vanlig världen runt under kri
get. Ryska verk återförde på 1970-ta
let uppgifterna till verklighetens plan. 
Men utan att nämna offrens nationali
tet - med undantag av Wilpas. De av 
marinflyget uppskattade framgångar-

n a var tilltagna kraftigt i överkant. Hela 
65 finska plan sades ha skjutits ned el
ler fårstörts på marken. De sänkta el
ler skadade fartygens antal uppgavs va
ra 37. Under kriget förlorade Finland i 
verkligheten inalles 62 plan, av vilka 35 
sköts ned i luftstrider och 8 av luftvär
net vid fronterna i öster. Resten för
olyckades på andra sätt. På sjöfronten 
sköts blott 2 fåråldrade Ripon-plan ned 
av motståndaren. De påstådda fårlus
terna i fartyg var också gripna ur luf
ten. Ty summan av sänkta, skadade, 
grundstötta eller i isarna havererade 
fartyg når knappt upp till 1/3 av marin
flygets påstådda 37 offer. 

Men belöningarna uteblev icke. För 
sina bragder dekorerades ubåtschefer
na Versjinin, Tripolskij och Konjajev 
med Gyllene Stjärnans orden och ut
nämndes till Sovjetunionens Hjältar. 
Deras båtar se 311, S l och se 324 
tilldelades Röda Fanans orden. Anta
let förtjänta marinflygare med Hjälte
titeln var 17. A v flottiljerna erhöll den 

12. (major A A Denisov) och 13. (kap
ten G P Gubanov), Jakt-Flottiljen samt 
den 3. (kapten N A Tokarev) ur l. 
Flyg-Regementet Röda Fanan. Utnäm
ningarna skedde vid Högsta Sovjets 
presidiums möte den 7 februari och 21 
april, vilka synes ha varit speciella "ma
rina" högtidsdagar. 

Enligt internationell rätt bör blockad 
av en motståndares kuststräcka offent
ligt deklareras och notifieras. Den bör 
vara kontinuerlig och effektiv, upprätt
hållen av en sjöstyrka, tillräcklig får att 
verksamt förhindra sjöfarten till den 
fientliga kustens hamnar. Sovjetunio
nens sjöblockad av Finland 1939-40 
uppfyllde icke de två sistnämnda villko
ren. De lätta sjöstridskrafter, som be
vakade Finska viken och norra Öster
sjön, borde även ha sänts upp till Bott
niska viken. Men den risken tog man ej. 
Ubåtar och flyg fårmådde inte upp
rätthålla blockaden, än mindre av
skära Finlands sjöförbindelser med ut
landet. 

SJÖFARTSKRIGETS 1939-40 FACIT 
(Sänkta handelsfartyg) 

Namn Nationalitet Brt Datum Ort Orsak 

KASSARI Estnisk 379 lO dec N.Dagö Art./SC 323 
BOLHEIM Tysk 3324 lO dec SW. Säppi Art./S l 
REINBECK Tysk 2804 lO dec S. H:fors Torp/SC 322 
WILPAS Finsk 775 29dec S. Norrskär Art./SC 311 
FENRIS Svensk 484 5jan SO-Brotten Art./SC 311 
LEO Finsk 1242 l jan Åbohamn Flygbomber 
NOTUNG Finsk 1132 24jan ö. sottunga Flygbomber 
VIRGO Svensk 567 6 feb Järsö Flygbomber 
RIGEL Finsk 1480 18 feb Mäntyluoto Flygbomber 
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Litteratur m m 

P Å JAKT EFTER "GOEBEN" 

Au! den spuren der Gof!ben 

av Matti E. Mäkelä 

Bernard & Graefe. Miinchen 1979. 144 s. 150 b.i[der. 8 kartor DM 40:-

Under det första Balkankriget beord
rade en kejserlig kabinettsorder av den 
5 nov. 1912 två nybyggda tyska krigs
fartyg, slagkryssaren Goeben och krys
saren Breslau, skyndsamt från Kiel till 
Medelhavet för att tillvarataga rikets 
intressen i de turkiska farvattnen. Den 
kraftiga örlogsmannen och dess "lilla 
syster" skulle planenligt stanna blott 
ett halvår därnere. Men när det Första 
världskriget sommaren ,1914 utbröt, låg 
dessa två grå diplomater fortfarande 
kvar såsom en självständig Medelhavs
division i detta innanhav, utan möjlig
het att återvända hem. över deras än
damålsenliga nyttjande i ett krig mot 
den förkrossande övermakt Ententens 
förenade flottstyrkor här representera
de var man långtifrån enig därhemma 
i Berlin. Men trots det oklara politiska 
läget uppmanade marinledningen divi
sionschefen k.am. Wilhelm Souchon 
uppsöka KonstantinopeL ödet bestäm
de, att varken flaggskeppet Goeben el
ler dess följeslagare skulle återså hem
landet. 

Innan motståndarna hann vidtaga 
några åtgärder, grep den energiske 
amiralen initiativet, gäckade både 
fransmän och britter samt lyckades ge
nom kloka dispositioner, djärva man
övrer och en god portion tur .föra sin
na båda fartyg helbrägda genom ett av 
fiendens flottor (160 enheter) åtmin
stone teoretiskt behärskat havsområde 

till Dardanellerna. Den historiska ut
brytningen den 6 aug. från Messina, 
vars utfarter övervakades av brittiska 
kryssare, slog samtiden med häpnad. 

Goeben och Breslau "såldes" till 
Turkiet, hissade den röda örlogsflaggan 
med halvmånen och stjärnan och döp
tes om till Y avuz Suftan Selim och 
Midifli. Amiral Souchon anförtroddes 
ledningen av Portens försummade sjö
stridskrafter. Den politiska dragkam
pen här började efterhand luta till 
Tysklands förmån. Turkiet skulle fås 
med i kriget på Centralmatemas sida. 

Den 29 okt. 1914 gick den med 
stort besvär reorganiserade turkiska 
flottan under Souchons ledning över
raskande till angrepp mot ryska kust
orter och fartyg, vilket föranledde tsar
dömet förklara sin gamla antagonist 
vid Svarta havet krig. Men genom den
na konflikt spärrades Rysslands vikti
ga försörjningsväg steg för steg, orsa
kande nederlag och allmänt missnöje, 
som slutligen 1917 ledde till revolu
tion. I det historiska skeendet i detta 
Europas oroliga hörn under den ,första 
världsbranden spelade ett krigsfartyg
Goeben/ Yavuz - en märklig roll. 

Ämnet har städse intresserat den 
•finska marinhistorikern och författaren 
Matti E. M ä k e l ä. Redan 1936 ut
kom hans uppmärksammade bok "Sou
chon, der Goeben-Admiral, greift in 
die Weltgeschichte ein" hos Vieweg & 
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Sohn i Braunschweig, följd av en finsk
språkig utgåva "Goebenin amiraali 
puuttuu historian kulkuun" (Werner 
Söderström 1936) i hans hemland. In
tresset för fartyget och dess amiral har 
inte slappnat med åren. Vid sidan om 
ett par nya böcker samt artiklar i tid
skrifter och dagspress vandrade förfat
taren målmedvetet vidare i Goebens 
fotspår på jakt efter nya obekanta käl
lor att ösa ur. 

Resultatet av detta idoga, mångåriga 
arbete föreligger nu under titeln "Auf 
den Spuren der Goeben". En vidlyftig 
skeppsbiografi, späckad med fakta av 
både teknisk och historisk art och till
lika en intressant bilderbok behand-

!ande den namnkunniga örlogsmannens 
hela levnadslopp från sjösättningen 
1911 i Hamburg till den slutliga ned
skrotningen hösten 1973 i Turkiet. Far
tyget var den sista representanten för 
den kejserliga tyska Högsjöflottan. Kol
legerna hade redan fyra årtionden ti
digare skattat åt förgängelsen. 

De många bilderna jämte förklaran
de text gör Mäkeläs bok mycket lätt
läst. Flera fotografier är unika i sitt 
slag. Med detta intressanta bildverk har 
marinlitteraturen erhållit ett värdefullt 
tillskott. Författaren är värd allt erkän
nande för sitt arbete. 

P. O. Ekman 

SOVJETFLOTT AN- MYT OCH VERKLIGHET 

Den ryska ,flottan, och sedan 1918 den 
sovjetiska, har genomgått många faser 
sedan det katastrofala nederlaget mot 
Amiral Togo i Tsushimasundet under 
rysk-japanska kriget. 

Sovjetunionen är visserligen en tra
ditionell sjömakt, med en marin ut
veckling som sträcker sig tillbaka till 
Peter den Stores dagar, men man upp
nådde trots detta mycket litet till sjöss 
under den första delen av 1900-talet. 
Flottans utveckling var underordnad 
ideologin och fick därför stå tillbaka 
för behovet och resurser för strid på 
land, d v s den Röda Armens utveck
ling. 
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Efter andra världskriget har flottan 
emellertid blivit ett alltmer betydelsefullt 
instrument i den sovjetiska utrikespoli
tiken. En brittisk strateg, Eric Morris, 
har analyserat den utvecklingen och 
påvisar hur Sovjet i sina kontakter med 
andra stater, särskilt med USA, har ut
vecklat en helt ny attityd. 1950-talets 
propaganda och krigshot har övergått i 
en mera flexibel balanspolitik. Bakom 
detta ligger den offensiva marina stra
tegin, främst förespråkad av den fram
synte marinchefen Flottamiralen av 
Sovjetunionen Sergej Gorsjkov, som 
antyder sovjetiska ambitioner att be
härska världshaven. Ryska fartyg har 

under senare år väckt ökad uppmärk
samhet och rört upp en ström av spe
kulationer i västvärlden. Ett bra exem
pel är hangarfartyget Kiev med sina 
VSTOL~flygplan. Det är uppenbart att 
denna 45 000 tons moderna skapelse 
indikerar en helt ny sovjetisk marin 
strategi. Eric Morris har i en bok med 
titeln "Sovjetflottan - myt och verk
lighet, givit en ingående - men på sätt 
och vis också störande - analys av 
denna nya strategi. Han påvisar även 
de defensiva elementen i Sovjets ma
rina uppbyggnad och ifrågasätter t o m 
det marina hotet mot västvärlden. 

Eric Morris är född i Storbritannien 
1940 och utbildad vid St Davids Col
lege i Lampeter samt vid universiteten 
i Cardiff och Leicester. Han har tidi
gare varit lärare i modern historia och 
tjänstgör f n som lärare i militärhistoria 
och internationell politik vid Royal Mi- · 
litary Academy i Sandhurst. Boken 
har översatts till svenska av några lä
rare vid Militärhögskolans marinlinje 
och utgivits av Marinlitteraturförening
en som årsbok våren 1979. 

Vad är verklighet och vad är myt? 
Dessa frågor har sysselsatt marina stra
teger, taktiker och tekniker under en 
lång följd av år. Det är först under se
nare tid som Sovjetunionen tillkänna
givit syftet med den kraftiga marina 
expansionen, bl a i boken ST ATENS 
SJÖMAKT, författad av den ovan 
nämnde sovjetiske marinchefen Gorsj
kov. Frågan är nu bara den, är det 
sanningen han publicerat eller är det 
ett försök att övertyga politiker och 
människor i allmänhet inom och utom 
landets gränser att sovjetflottan har en 
viktig roll i världspolitiken? En flotta 
som är imponerande modern, välutrus
tad och slagkraftig, men som kanske av 

flera skäl, sett ur ett globalt perspektiv, 
trots allt har en begränsad använd
barhet. 

Eric Morris har i sin bok, gjort ett 
försök att analysera sovjetflottans ut
veckling, dess styrka och svagheter. 
Han har också försökt att göra jäm
förelser med utvecklingen inom väst
blockets örlogsflottor och därvid kom
mit fram till en något ovanlig - men 
därför inte omöjlig - slutsats. Sov
jetflottan är, enligt Morris, ett passivt 
instrument i de sovjetiska ledarnas hän
der. Den marina expansionen har bara 
varit ett försök att gardera sig mot 
västmaktflottornas ökande hot. 

Sovjetflottan har dock aldrig kom
mit ikapp sina konkurrenter. Den är i 
de flesta fall underlägsen och därmed 
ett dåligt instrument i kampen om 
världsherraväldet. Kanske har Eric 
Morris rätt. I vilket fall som helst har 
han kompletterat litteraturen om sov
jetflottan med en annorlunda bok. Det 
är därför glädjande att Marinlitteratur
föreningen nu kunnat ge ut den på 
svenska. Den är ett värdefullt och nöd
vändigt komplement till 1977 års bok 
- STATENS SJöMAKT. 

HAKE 

Lundby Skeppsservice AB 
Klassningsarb . måln. och slåstr. 

Lundby Container Service "LCS" 
Tillv. och rep . av containers 
Försäljn. nya och beg . containers 
031/22 45 10. 51 45 40 
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HÄLLRISTNINGAR OCH SKEPPSSÄTTNINGAR 

av ledamoten Yngve Rollof 

Men konstiga båtar, de här 
Stäven krökt som en orm. 
Ingen mast, men många vid årorna 
- de hade visst bara att ro på den 
tiden. 

Ernst Manker 

Bohuslän är det landskap, som har de 
flesta hällristningarna i vårt land, inte 
mindre än över 1100 och alltfler upp
täcks. Däremot har man endast funnit 
sex runstenar i vår "lovartsbygd". Häll
ristningarna förekommer gruppvis och 
de mest kända finns i Tanumtrakten vid 
Fossum, Litsleby, Tegneby, VitJycke 
och Västerby, som bl a visar strids
och handelsskepp, som är bemannade 
med många män som huvudsakligen 
paddlar eller ror. I VitJycke finns en 
skeppsfigur, som är hela sex alnar lång 
och två alnar hög. En del skepp är be
mannade med 50 personer. De äldsta 
hällristningarna är från 1500-1200 
f Kr. På Aspeberget finns en hel ar
mada av skepp från brons- och yngre 
järnåldern. VitJycke rymmer också 
människor med fyrkantiga sköldar, 
som inte kan vara äldre än 300 f. Kr. 

Under tiden 1000-500 f Kr var 
vattenmängden i sjöar och myrar som 
störst i Sverige. Det var också högre 
medeltemperatur på den tiden. 

Hällristningarna ligger vanligen nära 
vattendrag och Tanumbygden når ha
vet vid Greby. Ristningarna tolkas bl a 
så att man önskade rikedomar för att 
kunna bygga fler skepp. 

Skepp och solen tycks ha haft sär
skilt stort symbolvärde i religionen un
der bronsåldern. En del skepp är vac-
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kert utsmyckade med lurblåsare eller 
voltigörer (akrobater), på andra syns 
kultstrider mellan yxbeväpnade män. 

Det finns även hällristningar i Hog
dals socken vid Svinesund i Brastads 
socken, vid Basteröd vid Kyrkesund 
på västra Tjörn och vid Lökeberg på 
Tungenäset På sistnämnda plats finns 
"Skeppshällaren" med 36 skepp djupt 
inhuggna i berget. En del av skeppen 
har gran- eller lövruskor istället för se
gel. Det var kanske så man lärde sig 
segla. Man högg en gran för att kunna 
länsa för vinden och slippa ro eller 
paddla. 

Den romerske historieskrivaren Ta
citus {55-120) uppger dock att ger
manerna på hans tid saknade segel på 
sina båtar, vilket troligen är väl kate
goriskt. I Norden har vi bara knapp
händiga budskap med runornas stenstil. 

Det är märkligt att det tog så lång 
tid i Norden innan man insåg möjlig
heten att utnyttja vinden som drivme
del då den använts på Niten och i Me
delhavet 4000 f. Kr. Ännu märkligare 
är kanske att stigbygeln är en sen upp
finning. De äldsta fynden härrör från 
yngre järnåldern men omnämnes i Eu
ropa först på 500-talet. Med hjälp av 
stigbyglar kunde ryttaren bära tyngre 
vapen och fick större tyngd vid anfall. 

Hjul användes vid Medelhavet flera 
tusen år före Kristus och hjul finns på 
hällristningar i Norden. Det äldsta 
svenska hjulet har påträffats nära Flen 
i Södermanland och är från 400 år e. 
Kr. 

På många avbildningar på hällarna 
finns välbemannade kanoter eller sche
matiskt tecknade skepp, försedda med 
en planka, som liknar en köl utanför 

skrovet och som genom spant är före
nad med denna. Sannolikt har denna 
planka tjänat som mede, då båtarna 
drogs på land mellan vattendrag och 
över is- och snöfläckar. Om inte skep
pen var bemannade skulle man kunna 
tro att de var slädar. Liknande rodd
fartyg finns avbildade på keramik i 
Grekland från dorisk tid (ca 1300 f 
Kr), alltså vår bronsålder. De påmin
ner i viss mån om irländska skinnbå
tar, som kallas curragh. 

Se vidare R. Broby-Johansen: "Old
nordiske stenbill eder", Köpenhamn 
1967. Hällristningsbilderna föreställer 
icke nödvändigtvis verkliga skepp utan 
kan också vara kultbåtar. På latin kal
las dylika skeppsvagnar "carrus nava
lis". Den utomordentligt läsvärda präs
ten Axel Emanuel Holmberg har skri
vit "Skandinaviens hällristningar" 1848 
---<1849. Professor Oscar Montelius och 
B E Hildebrand har också behandlat 
hällristningarna liksom L Baltzar i 
"Hällristningar från Bohuslän" (1881 
----.1908). Se även P Dahlgren, Oscar 
Almgren"Hällristningar och kultbruk" 
(1926-1927) "Vad hällristningarna 
vittna om bronsålderns sjökultur" 
(Stockholm 1932), "Hällristningarnas 
skeppsbilder" (Göteborg 1934), A. 
·Fredsjö, S. Jansson och C.-A. Moberg: 
"Hällristningar i Sverige", Stockholm 
1956, "Bronsåldersbild", Göteborgs 
Konstmuseum 1958 samt A. Ohlmarks: 
"Hällristningarnas gudar" 1963. 

Hällristningsmuseets chef Fred Gud
nitz, Underslöv, fortsätter forskningar
na. 

Den 13 september 1971 upptäcktes 
en stor hällristning vid Slagsta i Bot
kyrka, som är den hittills största i Sö
dermanland. Den har inte mindre än 
J 3 skepp och är inhuggen på den yng
re bronsåldern. 

I april 1975 hittades i Tumledalen 
på Hisingen en 3000 år gammal häll
ristning på två m2 yta med ett större 
och ett mindre skepp. 

Bilderna klappas av på papper -
det är en billig men effektiv metod -
och fotograferas nattetid i s k svepljus. 
Det är förbjudet att fylla i ristningarna 
med färg, och inte heller får man olo
vandes lyfta bort mossa och annan ve
getation för att få fram nya hällrist
ningar. 

1979 upptäcktes vid Järna Söder
manlands tolfte hällristning med fyra 
skepp. Även i Östergötland, Uppland, 
Blekinge och Skåne finns hällristningar. 

Den dubbla förstäven på en del häll
ristningar var länge ett problem tills 
Hjortspringsbåten upptäcktes 1921 på 
ön Als i Sönder-Jylland. Den dateras 
till 200-300 f Kr. och hade en botten
planka, som var långt utdragen i båda 
ändarna samt har en märklig överens
stämmelse med hällristningarnas skepp. 

Båten, som var 13,3 m lång och 1,92 
m bred, saknade köl. Bordläggningen 
bestod av fem plankor lagda på klink 
och hopsydda i ändarna samt förenade 
ej i en stav utan fästade i urholkade 
stävblock, som i sin tur var fästade i 
bottenplankan både för och akter. Bå
ten framdrevs sannolikt med paddling. 
Se vidare Haakon Shetelig "Oldtidens 
fartöer", Nordisk Kultur, Köpenhamn 
1933. 

Redan 1863 hade Nydamsbåten upp
täckts i en mosse i Schleswig. Det var 
ett ektimrat klinkbyggt fartyg som var 
spetsigt i båda ändarna. Det hade ett 
stort språng och höga stävar och var 
23,5 m långt. Den skulle framdrivas av 
14 par åror och hade inga anordningar 
för segel. Båten dateras till ca 300 e. 
Kr. 
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I Bohuslän finns även stora skepps
sättningar från brons- och järnåldern 
bl a vid Blomsholm nära Strömstad, 
som är 42 m lång och består av 48 ste
nar upp till fyra m höga. J F Ek har i 
Runa tecknat av dem på 1800-talet. 

I Nässja nära Vadstena finns en mo
numental skeppssättning på en ur
gammal tingsplats. 

Sveriges största skeppssättning finns 
dock i Skåne vid Kåseberga 15 km ost 
Ystad. Ales monumentala stensättning 

har en längd av 67 m och är 19 m bred 
samt ligger högt över Östersjöns strand. 
Det är 58 stenar med 2,5-3,3 m höga 
ligger högt över Östersjöns strand. Det 
är 58 stenar med 2,5-3,3 m höga 
stävstenar. 

Anders Österling har diktat om den
na stensättning: 

"Där kusten stupar mellan hav och 
himmel 
har Ale rest ett jätteskepp av stenar". 

UBÅTEN NÄCKEN: 
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Säker 
energiförsörjning 

ombord 
scania generatoraggregat 

GAS 11-05, med en 
Jeumont-Schneider generator 

(Effekt 1 50 kW) 

SC:ANIA 
Saab-Scania Scaniadivisionen. 151 87 Södertälje 

AKT l E BOLAGET 

TU DOR 

Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtsklas
sen "Näcken" har levererats av AB TU DO R. De har till
räckligt energiinnehåll för flera dygns undervattens
operationer med låg fart eller några timmars drift vid 
högsta fart. 

AB TU DOR har varit huvudleverantör av ub- batteri
er till svenska marinen sedan första världskriget. 

FORSÄLJNING och SERVICE 

SPERAY MARINE 
SYSTEMS 

CHADBURN 

WYNSTRUMENTS 

KROHN & SON A/S 

LIMPET MARINE 
BOARD 

Nautiska Instrument 

Maskintelegrafer 

Vindrutetorkare 

Magnetkompasser 

Obrännbar skiva för skott 
och tak. 
Lager i Göteborg av 
tjocklekarna 12 och 22 mm. 

C A CLASE AB 
Ruskvädersgatan 8 

Postadress: FACK 401 1 O GÖTEBORG 
Tel. 031/54 O 1 50 telex 20696 

Service efter kontorstid 031/54 O 1 53 



S n• et: l teetister på lyft 
och surrning med starka smidiga 

lätta polyesterband 

BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 4() 

Svensktillverkade 
KVARTS KR ISTALLE R 

mellan 800kHz och 120 MHz. 

Specialitet: SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E kristallprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08-37 25 30 - Box 26, 161 26 Bromma 

WIRENS REDERI AB/ 

RUNE NILSSONS REDERI AB 

Utför allehanda transportuppdrag 

till sjöss 

Tf n 0911 - 18 000 941 00 PITEA l 

Därför 
KaMeWa 

Sedan 35 år tillbaka bedriver KaMeWa 
i eget marinlaboratorium forskning och 

utveckling av propellrar för handels
och örlogsfartyg. 

Modellförsök och fullskaleprov från 
stort antal levererade anläggningar utgör 

den teoretiska och praktiska grunden för de 
utmärkta driftsresultat som KaMeWa

propellrar uppvisar. 

För marina fartyg har KaMeWa: 

TYSTGAENDEPROPELLRAR 
Propelleranläggningar för bl a fregatter måste vara 
tystgående även vid högre farter. KaMeWa uppfyller 
dessa fordringar. 

FULLKAVITERANDEPROPELLRAR 
Höga krav ställs på verkningsgrad och kavitations
resistens på propelleranläggningar för snabbgående 
örlogsfartyg. Den fullkaviterande KaMeWa-propellern 
uppfyller dessa krav. 

KAMEWA s· 

KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD 
KRISTINEHAMNSVERKEN FACK· 68101 KRIST INEHA'I1N 

TELEFON 05S0!152 00 · TELEX 660 50 KMWKSN S 



Vi t• 
~Ian, bilar, elektronik, 

• processu ~ 
och värmepmdukter. 

Saab-Scania-gruppen med sina mer än 
39.000 anställda är ett av Nordens största 
industriföretag och har Skandinaviens 
största organisation för avancerat 
tekniskt utvecklingsarbete. 

Saab-Scania tillverkar och 
marknadsför: 
scania lastbilar, bussar och diesel
motorer. Saab personbilar. 
Saab flygplan, robotvapen och 
elektronik. NAF venti ler och 
instrument. Parca Norrahammar 
vä rme produk ter. 

1978 var g ruppens totala externa 
fakturering 11.642 miljoner 
kronor. 49 o/o av den su mman 
var fö rsäljning pa utländska 
marknader. 

Utomla nds har Saab-Scan ia 
produktionsan läggningar i 
Argentina, Bras ilien. Finland 
och H ol land. 

Saab-Scania AB. 58 1 88 Linköping 
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