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sea-power 

15 countries today ha ve made 
the cho ice of an incomparab le w ea pon -
EXOCET - the missile which evades all 
enemy defences. 
lts autonomy and sea -skimming f light make 
it virt ually invulnerable. The rang e, speed, 
accuracy and hitting power of EXOCET 
weapon systems pro vi de tactical 
super iority to those navies wh ich adopt 
them . 
In productian or under deve lopment are: 
l MM 38 already operation al in 9 navies 

and which is su itable fo r all types of surface 
ve sse ls from patrol -boat to cru iser, 
:J AM 39 f ired f rom he li copte.rs and 
assau lt or maritime patro l airc raft. 
1 j MM 40 with a range of more t han 
35 nauti cal mi les fo r over-th e-harizon 
engagement of sur face targ ets, 
capa ble of be ing f itted in quadru ple mounts 
in the smallest typ es of naval craft. 
MM 38 and 40 can al so be install ed on sh o re 
as f ixed or mobile coas tal batt eries. 
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'~~e~;. aerospatiale 
divi s ion eng ins tactiqu es 
2. rue Bera nger ~ Cha ti llon 92320 FRANCE 
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Exocet mobi le 
Coas tal ba ttery MM 40 
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Säkerhet 
Den svenska marinens uppgift under 
krigstid är att tillsammans med andra 
vapengrenar hindra angripare frän att 
genom invasion över havet skaffa sig 
fotfäste på svenskt ten:itorium. 
Flottan måste därvid kunna verka så 
långt ut som möjligt från våra kuster. 
Under fredstid och vid neutralitets
tillstånd när krig pågår i vårt lands när
het måste flottan kunna hävda vårt 
oberoende genom att avvisa utländska 

styrkor, som opererar inom v~ terr~: 
torialvatten. För sådana uppg1fter kravs 
effektiv och t illförlitlig materiel, som 
fungerar säkert även under svåra miljö
förhållanden till sjöss. 
Philips Elektronikindustrier AB har 
under mänga år levererat eldlednings
och kommunikationsutrustningar till 
svenska marinen. Dessa utrustningar 
har efter omsorgsfull utprovning och 
under längre tids användning visat sig 

~ Philips Elektronikindustrier AB 

I CA.ii-D ir.I, Y6&J 

kunna uppfylla mycket högt ställda 
krav och därigenom bidra till vår natio· 
nella säkerhet. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Försvarselektronik 
Fack 
175 20 JÄRFÄLLA l 
Tel. 0758/100 00 
Telex 115 05 peab s 

PHILIPS 

Ledamoten 
BENGT O'KONOR 

Chefsbefattningar försvarets 
fredsorganisation 1950-1975 

- En granskning mot bakgrund av omorganisationer av förband och av 
ledningsorganisation -

Å rsberättelse för 1975 i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. 
U t bildning". 

CHEFSFOSTRAN 

Människan föds inte att taga ansvar för andra. Hon ärver inre förmågan an
nat än i begränsad utsträckning. De flesta a v oss behöver utbildning för och 
praktik i ansvarstagande innan vi är mogna att helt stå på egna ben. Försvarets 
män utgör inget undantag. Försvaret måste särskilt under krigsförhållanden ha 
goda chefer i olika nivåer. Jag menar därmed inte individer, som är roade av 
att bestämma utan individer som vet att deras beslut har långtgående följder för 
andra människor. Och som trots detta tar sitt ansvar. Härtill kommer att chefs
praktiken för krig måste vara rimligt aktuell och avser med krigsplaceringen 
jämförbar inriktning och nivå. 

En väsentlig del av chefsfostran är praktiken som förbandschef. Den bör hel st 
ges vid krigsorganiserat förband och under tillräcklig tid. Denna möjlighet är 
reellt sett förbehållen flottans sjögående chefer och vissa förbandschefer i flyg
vapnet. För övriga inskränks praktiken till korta och glesa tillfällen v id repöv
ningar. Det är inte tillräckligt. - För många blir därför chefstjänst vid "van
liga" fredsförband såsom skolor och regementen den väsentliga möjligheten till 
egen förkovran. Den praktiken ger inte så mycket inom t e taktikområdet men 
i "ansvarsfrågan" är den bra. 

I denna granskning skall kanläggas utvecklingen de senaste 25 åren. Resul
tatet bör kunna ge anvisningar om vi "håller positionerna" eller är på väg nedåt 
eller uppåt. Chefsskapets inre natur i fred och i krig behandlas ej. Begränsning 
sker till hur tillgång och efterfrågan på chefsplattformer har ändrats. 

Ambitionen är inte att presentera ett beslutsunderlag. Den är endast att göra 
en förstudie av problemet, om ordet föredras att aktualisera det. 

Av betydelse i sammanhanget är att försvaret är på väg in i en chefsgenera
tion som helt rekryterats och utbildats efter andra världskriget. Den saknar egen 
kontakt med då rådande kärva miljö - och måste helt skolas inom ramen för 
den s k förbandsproduktionen, d v s vad fredsorganisationen kan erbjuda. Rå
dande och sannolikt bestående befälsbrist samt utvecklingen inom företagsde
mokrati och personalmedverkan innebär samtidigt ökade krav på förbandsche
fer. De sistnämnda faktorerna ger dock också vissa nya möjligheter . 
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FöRSV ARETS OMSTÖPNING 

Försvaret är inne i en reduktions- och omdaningsprocess som i många av
seenden saknar motstycke i vårt land. Den är inte nyligen igångsatt. Den inled
des för flottans del i början på 1950-talet, för flyget under 1960-talet och för 
armen under 1970-talet. utvecklingen måste därför granskas i ett närmast his
toriskt perspektiv. För flottans del kan förändringarna sägas vara av två slag. 
Det ena är en omstrukturering av fartygsbestånd och ledningsorganisation. Det 
andra är en strukturrationalisering av fredsorganisationen . Det finns som senare 
skall visas anledning att hålla isär dessa begrepp. För flyget är den en struktur
rationalisering i samband med minskning av fredsorganisationen och delar av 
krigsorganisationen (flygande delar). För armen är det i strikt mening en ratio
naliseringsprocess som pågår. 

UTVECKLING AV ANTALET CHEFsBEFATTNINGAR I 
FREDSORGANISATIONEN 

Antalet självständiga chefsbefattningar i nivån övlt/kk med särskild tjänste
ställning och högre har i stort sett ändrats enligt tabellen nedan. 

1950 1960 1975 

A 

l 
95 0/o 72 Of o (3/4) 

Fl 85 Ofo 67 Ofo (2/3) 
K a 100 Ofo 100 Ofo N 100 Ofo (N 1) 
FV 

l 
90 Ofo 55 Ofo (;:;::: 1/2) 

Totalt 95 Ofo 75 Ofo N 3/4 

Fullt korrekta jämförelser mellan åren är ej möjlig. Tendenserna gäller dock. 
Det påpekas att t e en överstebefattning som ställföreträdande förbandschef 
vid försvarsområdesförband ej räknas som förbandschefsbefattning. Det är an
ledningen till den kraftiga nedgången i armen. 

Det är som antytts ej säkert att 1950 års läge var riktigare eller lämpligare. 
Men det är troligt, bl a därför att vi låg närmare en beredskapstids erfarenheter. 

Självfallet måste krigsorganisationens behov vara styrande och därmed beak
tas vid en rättvisande analys. Krigsorganisationen utgör ju produktionsmålet 
och det fundamentala jämförelsevärdet. sekretesskäl förhindrar en delraljerad 
jämförelse. Följande torde dock kunna anges i en öppen re~ogörelse: . 

Behovet av och tillgång till chefstjänster i freds- och kngsorgamsattonen har 
utvecklats olikanat i de tre försvarsgrenarna under åren 1950-1975. 

Armens krigsorganisation och gemensamma befattningar besatta av högre re
gementsofficerare ur armen bedöms i stort ge ett under perioden oförändrat be
hov. Fredsorganisationen producerar numera cirka 75 °/o av det antal förbands
chefserfarna regoff som åstadkoms av 1950 års organisation. 

Flottans krigsorganisation bedöms ha ett under perioden oförändrat behov. 
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Befattningar för högre regementsofficerare ur flottan i gemensamma ledningsor
gan har däremot ökat betydligt. Totalbehovet för krigsorganisationen har där
med ökat. Fredsorganisationen producerar lika många erfarna chefer nu som 
1950. Antalet är för lågt. 

Kustartilleriet har ett genom perioden balanserat läge. 
Flygvapnets balansläge är svårbedömt främst av sekretesskäL Det torde dock 

kunna påstås att försvarsgrenens alltmer krympta fredsorganisation ej kan pro
ducera högre chefer och chefstjänstemän för den nuvarande ledningsorganisa
tionens behov. 

ANTALET CHEFSTJÄNSTEMÄN 

Antalet chefstjänstemän - här befattningshavare av överstes grad och högre 
- har ökat starkt. Från cirka 175 vid periodens början till nu 275. Okningen 
är 60 0/o. 

Detta är inte platsen för en diskussion om utvecklingen har inneburit en mot
svarande byråkratisering av ledningsfunktionerna. Det kan dock L:tstslås att en 
följd är försämrad möjlighet till förbandschefspraktik i fred för den enskilde 
översten/kommendören inför senare placering i ledningsorganisationen . 

Ett exempel skall lämnas. 
1950 hade flottan sex primära ledare av stridsverksamheten, nämligen CM, 

CKF och fyra marindistrikschefer. 
1960 var antalet oförändrat, men en ny rollfördelningen under CM gällde. 
1975 är antalet tio, nämligen OB i högkvarteret, fyra militärbefälhavare och 

fem örlogsbaschefer. 
Det bör noteras att nivån närmast de stridande förbanden - i nuläget ör

logsbasen - ej är ändrad. 
Exemplet utgör en illustration till påpekandet ovan att flottans fredsorga

nisation inte kan producera det antal förbandschefserfarna regoff, som lednings
organisationen kräver i chefs- och i stabsfunktioner. Antalet sjötjänster i högre 
chefsbefattning är i fred oförändrat fem . Det vore orätt att ta bristerna ombord 
eller i fackmässiga ledningsorgan. Men så sker kanske stundom. 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Huvuddelen av erfarenheterna som chef i krig för högre förband måste i vårt 
försvar inhämtas i befattning som chef för förband ingående i försvarets freds
organi~ation. 

I diskussioner och i underlag för beslut om fredsorganisatoriska förändringar 
har behovet i fred a v chefsplattformar knappast behandlats. Det är dock ange
läget att även den delen av förbandsproduktionen sker med ett klart uttalat mål 
i sikte. Aven dessa utbildningsbehov måste få styra organisationens anpassning 
och rationalisering. 
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Generellt för försvaret gäller att fredsorganisationen från 1950 till 1975 gett 
avtagande möjligheter till förbandschefspraktik i fred . Smärre avvikelser finns, 
men de påverkar ej helhetsbilden . 

Armen har en till sen tid koncentrerad nedgång av antalet höga chefsbefatt
ningar i fred. Det krigsorganisato riska behovet ändras ej nämnvärt. Erfaren
hetsunderlaget i form av tidig chefserfarenhet i självständ ig befattning är ej ut
präglat bra i armen. Bilden är sammantaget sådan att den kräver uppmärksam
het i nuläget, bl a därför att armen ej tidigare haft denna typ av prob lem. 
Svagheten är att antalet självständiga högre chefsbefattningar i dagens fredsorg 
är för lågt för både nu varande och kommande krigsorganisation. 

Flottan torde i allt väsentligt ha nedgången i chefsbefattningar bakom sig. En 
utplaning har skett. Krigsorganisationens behov av högre chefstjänstemän har 
ökat men också planat ut. Konsekvenserna vad beträffar praktisk chefsutbild
ning för krigsorganisationen är klarlagda och uppenbara. Underlag och moti v 
för åtgärder föreligger sedan flera år. Svagheten är att an talet plattformar fö r 
praktik som sjögående förbandschef är för lågt för krigsorganisationens be
hov ombord och i land. En god grund i far tygschefsnivån disponeras dock. 

Kustartilleriet torde från här aktuella utgångspunkter all tjämt ha ett system 
i balans. 

Flygvapnet är alltjämt inne i en reduceringsperiod inom fredsorganisationen. 
Konsekvenserna beträffande praktisk chefsutbildning kan skönjas. De syns dock 
ej ännu ha fått full genomslagskraft. Det finns därmed tid till motåtgärder som 
kan elimineras eller avsevärt reducera de negativa följderna av minskad freds
organisation och ny organisationsstruktur. Svagheten är av samma karaktär som 
för flottan - den berör sålunda antalet högre chefer i fred för fl ygande fö r
band. 

Antalet överstar/kommendörer har ökat starkt. Det innebär i denna tjänste
grad en accentuering av de försämrade prak tikmöjligheterna med sikte på an
svarsbefattningar i krig v id förband eller i ledningsorganisationen. 

Vår ledningsorganisation är tyngre 1975 än tidigare, åtminstone för marinen 
och flygvapnet. Det finns självfallet starka positiva drag - men den ökade 
tyngden i maskineriet får en särskild betydelse genom att de som leder nu har 
en mindre god personlig erfarenhet av chefstjänst i hög nivå än förr. 

Inom armen, flottan och flygvapnet syns åtgärder av i stort sett samma in
nebörd angelägna - om vi inte överväger en radikalt ändrad ledningsorgani
sation. Det alternativet syns ej vara aktuellt. Lösn ingen är därmed i grunden en
kel att peka på: Oka antalet chefsbefattningar i fredsorganisat ionen. 

Det bedöms att dagens fre dsorganisation i sig innehåller möjligheter till en 
såc\an lösning utan att besvärliga ekonomiska följder uppkommer. 

Särskilt angeläget är det redan nu att "göra något" inom flottans fredsverk
samhet. Behovet gäller såväl den grundläggande praktiken som högre chef som 
den vidmakthållande. 

Åtgärderna syns lika angelägna för OB som operativt ansvarig chef som för 
CM i hans egenskap av ansvarig för förbandsproduktionen. 
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ÅTGÄRDER 

Den na årsberätte lse är inriktad på mar ina fö rhållanden. Det fram läggs därför 
inga förs lag eller exempel berörande armen och flyg vapnet. Förslag lämnas en
c1ast inom det närliggande och en ligt ovan angelägna området, nämligen flottan. 

Flot tans regementsofficerare har en stabil och god erfarenhetsgrund i fanygs
chefsnivå n. En förbättring förutsätter därfö r inga radikala och omfattande åt
g2irder. O mstrukt ureringen av fartygsbeståndet underlättar. Det i ny befälsord
ning något ökade fredsrustn ingsbehovet likaså. 

Flottan behöver från hä r behand lade utgångspunkter inte flera höga officerare 
i fred än den har nu. Den behöver dä remot flera med erfarenhet som sjögående 
förbandschefer i flottiljchehnivån. Som kan krigsplaceras som chefer i flottans 
kri gsorg och gemensamma ledningsorgan och som högre stabsofficerare hos ope
rati va chefer. 

I första hand bör det därför skapas ytterl igare en plattform för sjögåend e för
bandschef i ni vån kk med sä rskild tjämteställning eller kommendör. 

Därnäst bör det skapas bättre möjligheter att cirkulera kommendörkapte ner 
med sä rskild tjänsteställning och kommendöre r mellan befattningar iland och 
om"bord. Denna åtgärd innebär en återgång till ett traditionellt system. 

Atgärderna har sålunda en liten omfattning. Men de har stor verkan. 
Nuvarande praxis beträffande löneavtal innebär i högre grader en stark lås

ning av lönen t ill tjänsten (befat tningen) och därmed av individen till tjänsten/ 
befattningen. 

Löneavtalen har fått organisatoriska konsekvenser, de styr personalplacering
en. Detta torde ej ha eftersträvats av förhandlingsparterna. Det har bara blivit 
så. Resultatet är att kommendörkaptener med särsk ild tjänsteställning och högre 
regoff del vis utestängs från den sjöpraktik som både myndighet och individ 
anser angelägen. Flera utvägar är möjliga . Gemensamt för dem gäller att de tor
de förutsätta a v tal. Sådant bör ligga inom räckhåll då myndighet och anställda 
bedöms ha samma önskemål. 

Några tänkbara lösn ingar skisseras nedan. 

Alternativ 1: Chefstjänster land och ombord görs generellt utbytbara sms
emellan . 

Den organisatoriska stadgan p åverkas negativt. Förhand lingar i lönefrågor 
kompliceras. 

Personalplaceringar i fred kan lätt anpassas till freds- och krigsbehov. 

Alternativ 2. Sjögående förbandschefer ges alternativlöner. 

Det innebär att då högre al ternativ tillämpas skall motsvarande tjänst i l~nd 
bestridas av lägre tjänsteman mot v ikariatsersättning eller med v ikar iatsförord
nande. 
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Alternativet kostar myndigheten något mer än nuläget - dock obetydligt. Det 
möjliggör en betydande cirkulation av personalen. 

En spärr kan tänkas av typen "högst 3 chefstjänster i land mot vik för till
fä lligt placerad chef". Alternativet skulle praktiskt sett innebära åtgärder inom 
ett ramavtal. Det har få nackdelar och de är små. 

Alternativ 3: Lokalt avtal träffas mellan CM och SOF om tillfällig omdis
position av vissa löner. 

Förfarandet används sedan länge för anpassning av urvalslöner för plutons
officerare till rustningsläget. Det skulle för regementsofficerare innebära högst 
en lokal förhandling per år. 

Alternativet tillgodoser i princip behoven. Det är dock något trögt i tillämp
ningen . 

En lösning enligt alternativ 2 eller 3 bör eftersträvas. Alternativ 2 syns lämp
ligast genom att det för båda parter är förhandlingsmässigt enklast. 

Det bör kanske till slut p åpekas att lämnade förslag ej förutsätter några sär
skilda åtgärder i fråga om antal kommendörkaptener och högre regementsoffi
cerare i flottan. Men de möjliggör något som är väsentligt, nämligen en perso
nalplacering som för både myndighet och anställda ter sig förs tåndig. 
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EPOXI- och 
URETANPLAST 
PARAPLAST® 
För tillverkning av: 
Modeller, formar, prototyper, 
slitskydd, jiggar, fixturer 
tätningar m. m. 
Tag kontakt med oss för 
information . 

BLÄSTER
MEDEL 
ALUMINIUMOXID 
GLASKULOR 
KOPPARSLAGG 
STEEL SHOT 
STEEL GRIT 
STALSAND 
TRADKLIPP 

Stora lager. 
Snabba leveranser. 

AB TEBECO 
INDUSTRIPRODUKTER 

Halmstad 035/11 90 75 Stockholm OB /767 45 57 

LARS RIIS-B JORNST AD 
Medelsvårt artilleri på 
åttio- och nittiotalet 

Under sextio- och sjuttiotalet har svenska flottans fartygsbestånd utvecklats 
mot mindre enheter, såsom torpedbåtar och patrullbåtar. Med denna utveckling 
har det medelsvåra artilleriet kqmmit i skymundan och tankarna inför åttiotalet 
är att jagarartilleriet skall ersättas med robotbestyckade enheter med 500 till 
1000 tons deplacement. Chefen för marinen har framfört dessa planer bl a vid 
Kungl Orlogsmannasällska pets sammanträde l 97 6-02-18. 

I denna artikel skall jag redogöra för den språngartade utveckling, som har 
hänt och händer på ammunitionssidan, vilket bör väcka tanken på att en satsning 
inför åttiotalet på medelsvårt artilleri i stället för ett robotsystem bör övervägas. 

När chefen för marinen i sitt anförande vid KOS säger att "det konventionella 
fartygsartilleriet med kalibern 15 och 12 cm har ersatts med robotar" är det inte 
helt riktigt. I Proceedings decembernummer 1975 finns en redogörelse för prov
skjutningar med jagaren USS Hull 8" -artilleri (8" = 20,3 cm!) . Detta artilleri
system är helt automatiserat och sköts av en man. 

Naturligtvis är inte den amerikanska pjäsen något för svenska flottan, men 
jag skall skissa ett vapensystem för oss, som är ett mycket tänkbart alternativ 
till de dyra utländska robotsystemen. 

Artilleri vapensystem 

Följande "klossar" kan tänkas ingå i det moderna medelsvåra artillerisystemet. 

ett fartyg i den finländska korvettens storlek (700-1 000 ton), d v s en yt
attackledare. 

en pjäs med KA :s rörliga 12 cm artilleri (KARIN-pjäsen) med prestanda 
modifierade för fartyg. 

en eldledning typ arte 726 med radiolänköverföring av måldata från ett 
framskjutet spaningsorgan. 

ammunitionen skall vara granat PROBOS 76 med slutfaskorrektör. 

Som synes är dessa "klossar" inte några fantasier, utan samtliga delar har kom
mit långt i utvecklingen redan i dag och i slutet på 1978 kommer alla delar att 
vara tillgängliga för anpassning till ett fartygsburet artillerisystem, utom vapen
bäraren, om man helt enkelt inte bygger om våra jagare. 

Samtliga "klossar" torde vara bekanta eller tillgängliga för studium utom gra
naten, varför jag kommer att ge en kort redogörelse för denna. 
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Granat PROBOS 76 med SLUFA 

I Tidskrift för Kustartilleriet nummer 3 197 4 har forskningsingenjör Kurt 
Andersson, FOA, beskrivit optimering av artillerigranater. FOA och FMV har 
utvecklat en granattyp, som provskjutits på OrlB S skjutfält i Torhamn. Räck
vidden och övriga förväntade prestanda har infriats och utveckling av granat 
fortskrider enligt plan. Bl a kommer granaten att förses med slutfaskorrektör, 
eftersom skjutavstånd på mer än 400 hm är aktuella. Granaten skall vara färdig
utvecklad när första KARIN-pjäsen är klar, d v s i början av 1978. 

I Militär Teknisk Tidskrift nr 1 1975 har byrådirektör Birger Gripstad redo
gjort för principerna för slutfaskorrigering av artillerigranater. 

Taktik 

Med det skissade vapensystemet kommer ett nytt taktiskt begrepp in för flot
tan, nämligen sjögående "eldledningspatruller". En patrullbåt eller torpedbåt 
sänds ut på spaningsuppdrag och när fienden upptäcks, transmitteras målfakto
rerna till yrattackledaren via radiolänk. Eldöppning kan ske, när "centralen 
stämmer" på över 400 hm avstånd. Man kan också tänka sig använda hkp eller 
tornradar som spaningsorgan. 

Ekonomi 

Jämfört med ett robotsystem kommer arti llerisystemet att vara betydligt bill i
gare, eftersom systemet i princip redan är framtaget och dessutom går att öva 
med i fred, vilket jag anser är ett krav. 

Utbildning 

Hur effektivt och tekniskt fulländat ett vapensystem än är, måste personal 
som skall handha materielen övas. Ett robotsystem är lika dyrt att skjuta med 
i fred som i krig, vilket gör att övning framför allt sker med simulatoranlägg
ningar, vi lket aldrig helt kan ersätta verklig skjutning. 

Med ett artillerisystem kan vi skjuta med övningsgranater på kortare håll, för 
att träna personalen och kontrollera systemets funktion. Vi får alltså ett betyd
ligt billigare och utbildningsmässigt bättre system än robotsystem någonsin kan 
vara. 

Sammanfattning 

Det skissade artillerivapensystemet kan sammanfattas på följande sätt: 
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"klossarna" finns i princip 
det taktiska uppträdandet förbättras 
artillerisystemet har större uthåll ighet och flexibilitet i målval än ett robot
system 
utbildningskostnaderna hålls nere 
utbildningseffekten blir större än vad ett robotsystem kan ge 
flottan behåller kunskap om medelsvårt artilleri 

Med denna artikel hoppas jag intresset är väckt för medelsvårt artilleri i en 
ny era. Det borde inte vara självklart att en satsning på robot i sjömålsbekämp
ning är enda lösning i modern vapenteknik med nationer, som har små flottor. 

Marina produkter 

Spränggripare 
Minankare 
Arneringsdon för minor 
Undervattenstä n dare 
Signalsjunkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

P rototypti llverkn i ng 

Seriebetonade 
kvalitetsarbeten 

AB THULINVERKEN 
Fack - 261 02 LANDSKRONA 2 

Telefon 0418/16280 Telex 72416 teve s 

MARINTEKNIK VERKSTADS AB 
OREGRUND Tel 0173/304 65 

Varvet för specialfartyg. 

N ybyggnader - stål eller 

lättmetall - upp ti ll 40 m. 

Reparati.oner - Service 
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Fast optik och helt 
oberoende siktlinje. 
Systemet med sin fasta optik är konstruerat 
så att vapnets rörelser inte påverkar 
skyttens riktarbete . Målföljningen blir 
därför mycket lätt, vare sig målet är stilla 
eller rörligt. 

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

Den nya principen i systemet gör att 
skytten kommer både snabbare till skott och 
når större träffsäkerhet än med andra 
rikt- och eldledningssystem för strids
vagnar. 

Svenska armen valde AGA. 
För sin infanterikanonvagn IKV 91 har 
armen gjort omfattande provskjutningar 
med utrustningar av olika fabrikat. Mot 
t. ex. mål som rörde sig med 40 km/tim. på 
upp till1000 m avstånd uppmättes med 
AGA :s utrustning så låg träffspridning som 

0,5 m i rörelseriktningen. Riktspridningen 
va r 0,25 m och tiden till skott mycket kort. 

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

AGA 
Aerotronies AB 
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Det finns 100 000 -tals 
svenska män som fått utbildning 
på våra optiska instrument. 
Vi har nämligen tillverkat sikten och annan optik åt 
försvaret sedan 1940 

Kompassvinkelmätare för arrnEm 

stridsvagnssikte OPS 1 för 
nS 

Spegelreflexsikte för 40 mm akan 
m/48 

det skall vi fortsätta med för det kan vi 

$ ~v~s~rv~~~R ~~~T:~~t~~oNT AB 
Fack Telegram: Jungnerinstrum Stockholm 
17120 SOLNA 1 Telex: 1592Jungner S 



Ledamoten 
LARS WERNER 

Reservmaterielberäkningar; 

teori, praktik och erfarenheter 

ll Artikeln baserar sig främst pli de beräkningar som gjorts under nligra lir l 
med marin telemateriel . Systematiken har utvecklats i samarbete med FOA 
och AB Systecon. ___________________________________________________________________J 

Inledning 

Reservmaterielberäkningar är förvisso inte något nytt. Men nya beräknings
metoder krävs, som på ett bättre sätt tar hänsyn till materielens utveckling, far
tygens och förbandens omstrukturering m m, metoder som även kan bidra till att 
ta död på slentrianmässiga tankegångar av typen "vi har inte råd med mer". Vi 
måste byta dem mot en aktivare inställning, t ex "om jag investerar så här myc
ket, vad erhåller jag då för tillgänglighet; finns någon optimal lösning?" 

Reservmaterielanskaffningen innebär betydande investeringar, varför man öns
kar basera den på tillförlitligt tekniskt underlag. Men sådant föreligger enligt 
tidigare synsätt icke förrän materielen färdigkonstruerats och helst utprovats. En 
beställning av reservmateriel vid denna sena tidpunkt blir därför oftast mycket 
dyrbar. I stället måste beställning göras så tidigt att reservmaterielen kan tillver
kas samtidigt med systemet i övr igt . Och detta har visat sig vara möjligt då till
verkaren i ökad utsträckn ing kunnat redovisa och garantera materielens förvän
tade tillförl itlighet m m redan i ett mycket tidigt tillverkningsskede. 

::~ 

Materielsystemens struktur har successivt förändrats. Volymer och vikter har 
reducerats i avsevärd omfattning. Komponenternas miniatyrisering och integre
ring har medgivit en allt längre gående modulisering varigenom varje objekt kan 
byggas upp av ett antal utbytesenheter som i sin tur kan innehålla en eller flera 
(sub )utbytesenheter. Dessa behöver icke vara unika utan kan förekomma i flera 
u tbyte~_e!Jheter. Den gamla "reservdelssatsen" med enbart komponenter måste 
följaktligen ersättas av en ny innehållande ett antal utbytesenheter t ex kretskort 
och ett fåtal komponenter. 

statsuppbyggnaden påverkas även av besättningarnas förändrade (och redu
cerade) sammansättning, ökningen av antalet elektroniska system m m. Genom 
materielens ökade livslängd uppkommer ytterligare problem. Det kanske icke 
krävs mer än ett fåtal reservenheter för flera system. Var i underhållsorganisa
tionen skall i så fall reservenheterna läggas för att tillgodose i TTEM angivna 
krav på tillgänglighet? 

Manuella metoder räcker icke till för att ge tillförlitliga svar på dessa frågor 
om systemet ingår i ett antal förband och uppby ggs av många underenheter. Man 
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blir därför tvungen att utnyttja maskinella beräkningssystem. 
::4 

Oberoende av beräkningstekniken kvarstår huvudfrågorna 

vilket är behovet a v reservmateriel 
vad bör skaffas 
hur skall det som ankaHats fördelas 
vad måste återanskaffas 

Vår tidigare enkla huvudfråga om "behov av reservdelar" får numera all t 
oftare följdfrågor "i förhå llande till totalinvestering, tillgänglighet eller vad?" 

Det är svar på dessa frågor som de nya beräkningsmetoderna -- antingen de 
heter Opus, Optalg, M etric eller något annat -- lämnar, och detta på ett annor
lunda och intressantare sätt. Inom parentes kan tilläggas att metoderna har ame
rikanskt ursprung och v idareutveck lats i Sverige. 

Generellt utgår alla dessa system ifrån vissa kända eller beräknade data. Om 
man vet medelti den mellan fel (MTBF) alternativt fe lintensi teten för de olika 
enhetstyper som ingår i ett system, deras antal, antal system i drift och drifttids
uttagen för dessa, kan man enkelt beräkna den genomsnittliga efterfrågan på 
vissa reservenheter under vald tid. I verkligheten varierar som bekant efterfrågan 
slumpmässigt. Om man härvid förutsätter att slumpmässigheten följer den s k 
Poisson-fördelningen så kan vi få en uppfattning om sannolikheten för att ett 
visst reservmaterielbehov skall uppstå. 

Detta är emellertid icke tillräckligt. Man önskar en beräkningsmetod som (mot 
en vald investering) redovisar den lämpligaste fördelningen av reservmaterielen 
på olika underhållsnivåer med angivande av tillgänglighet för systemet. Alterna
tivt önskar man -- med utgångspunkt från krävd tillgänglighet -- en redovis
ning av behovet av investeringar, uppdelat på olika nivåer. Beräkningarna kräver 
då ytterl igare un derlag. Totalt sett fordras tre grupper av indata: 

• materielens struktur och tekniska data, 
• underhållsorganisationens uppbyggnad och kapacitet samt 
• i TTEM (motsv publikationer) ställda krav på materielsystemens tillgänglig

het, driftprofil krig och fred m m. 

Materielstrukturen 

Man kan indela materielen på många sätt. För reservmaterielberäkningarna 
har följande indelningsprincip valts 

utbytesenheter enheter som byts vid anläggningen, repareras i 
bakre organisation, uppbyggs av under(sub)en
heter och komponenter 
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reservdelar ( = förbruk
ningskomponen ter) 

enheter som byts vid anläggningen, används vid 
reparationer av utbytesenheter, men är själva ej 
reparabla. 

Principen framgår i övrigt av figur 1. 

o 

t ::~ 
[J 

00 Huvudenheter 

Utbytesenheter 
(u e) 

Underenheter 
( sue) 
(bre) 

Reservdel ar (rd) 

I figur 1 finns beteckningen "bre" = begränsat reparerbar enhet, som represen
terar ett intressant gränsfall. Det anger en enhet som visserligen repareras men 
icke så många gånger som krävs under systemets planerade livslängd. Det kan 
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därför vara intressant att i vissa fall studera vilka konsekvenser ett beslut får 
om någon/några enheter betecknats som "ue" men i verkligheten är (eller blir) 

Innan beräkningarna kan startas måste en reparations-kassationsanalys även 
göras för de utbytesenheter, som visserligen kan repareras men vars totala repa
rationskostnader överstiger en viss del av anskaffningsvärdet. Beroende på denna 
analys kan det visa sig vara ekonomiskt klokt att överföra vissa "ue" till "rd"
gruppen ("köp, slit och släng"). Denna analys kräver speciell uppmärksamhet, 
och det finns all anledning att närmare utveckla den med tanke på framtida 
behov. Ytterligare en grupp materiel finns, t ex radarantenner, stativ m m, för 
vilka reserver måste finnas . Oftast är denna materiel dyr och förbrukningen 
mera beroende av hantering, krigsskador etc. Beräkningsmetodiken -en manuell 
sådan - blir i detta fall följaktligen en ingenjörsmässig uppskattning och bygger 
på en viss "chansning". Det hela kan sammanfattas i följande tabell över enheter 
som skall ingå i beräkningarna. 

"Materielfördel- Enhet er s o m 

ningsnivå" l kasseras 
Övriga enheter 

repareras 

(Strids)förband utbytesenheter väsentliga 1 Ex radarantenn, 
(ue) dyra reservdelar stativ, vridbord 

l 

Underhållsförband subutbytesenheter standard2 Delelement av 
(verkstäder) (sue) och speciaJ3 ovanstående, 

reservdelar master och övrig 
riggningsmul 

1 Väsentlig med avseende på materielens operativa användande vid förbandet. 
2 Antalet typer av standardreservdelar är för många för tidigare nämnda beräkningsme

toder, som begränsas av datamaskinernas kapacitet. Den mänskliga hjärnan är tills vi
dare överlägsen vid fördelning av denna typ av enheter. 

3 Specialreservdelarna, som konstruerats för vissa bestämda system, orsakar särskilda 
problem i samband med återanskaffning - långa leveranstider, höga kostnader om 
någon tillverkare i ett senare skede kan förmås att literuppta tillverkningen. De bör 
därför redan i konstruktionsskedet ha bytts ut mot standardkomponenter. Tyvärr beak
tas icke detta i tillräcklig omfattning. 

Naturligtvis kan samma beräkningsmetodik användas för standardreservdelar 
som för "ue" och "sue" om man väljer ut ett antal typer, t ex de som kostnads
mässigt överstiger ett visst pris per enhet. Om hela sortimentet skall beräknas 
samtidigt krävs dock en särskild metodik p g a datatekniska begränsningar. Sam-
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ma gäller specialreservdelarna. Deras problem skisseras enklast med frågeställ
ningen "hur många specialreservdelar bör anskaffas för att det med hö"st X o;0 
sannolikhet skall uppstå brist under kommande Y-års period". "' 

Gemensamt för all beräkningsmetodik är, att följande grunddata krävs 

Enhet-nr 

ue l 
ue 2 
ue 3 
ue 4 
osv 

Enhet-nr 

sue l 
sue 2 
sue 3 
sue 4 
osv 

ingår i ue-nr 

1 
l 
3 
2 

osv 

antal 

2 
1 
3 
l 

antal 

2 
4 
3 
8 

osv 

f e lintensit et • l QG a-pris, kr 

5 750 
50 163 

2 72 
267 400 

osv osv 

felintensitet · l QG a-pris, kr 

l 150 
2 40 

42 76 
136 l 200 

osv osv 

Med ytterligare specificering av felintensitet för materielen i vila, under för
flyttning, i drift etc kan man räkna fram en total felintensitet som ger ett bättre 
underlag. 

Underhållsorganisationen 

Med krigsorganisationens uppbyggnad, gällande underhållsfilosofi och antal 
baser etc som skall kunna ta emot olika förband som grund kan en "standardi
serad uh-organisation' 'skisseras. (Figur 2, överst på nästa sida). 

Denna standardisering krävs icke endast för beräkningsmetodiken utan i minst 
lika hög grad för att beräkningarna skall kunna göras på ett likartat sätt för alla 
i ett förband ingående (vapen)system. Något som för närvarande icke alltid görs. 

Modellen ifylls med siffror för 

• antal förband (fartyg) som replierar på bas/bashat (komp) 
• reparationstider för materielen 
• transporttider - reguljära turbilnätet - för reservmateriel (pilarna) mellan 

underhållsnivåerna (A, B och C) och för lån mellan underhållsanstalter 
Eventuellt kan ytterligare uppdelning av organisationen göras genom ifogande 
av ytterligare en reparationsresurs - i form av t ex tb-lag - på A-nivå 
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C (centr'al nivå) 

B ( bas!J:\tl 
ör· l bas 

B (lnsbo.t/ 
/baskonip) 

A (·förband) 

P-eptid: dy~n 

h 

Känslighetsanalyser måste kunna göras för att kartlägga olika problem. Enk
last sker det genom ändring av insatta värden t ex för 

• krigsskador (kan t ex inläggas genom mångdubbling av transport- och repara
tionstider) 

• beredskapsalternativ (kan t ex inläggas genom flerdubbling av drifttider) 
e ändring av underhållsorganisationen (t ex genom tillkomst/borttagande av nå

gon underhållsnivå) 

TTEM, driftdata m m 

Den tredje gruppen av uppgifter som krävs omfattar 

• materielens planerade livslängd, 
• drifttid per månad, 
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• driftprofil (t ex antal timmar sändning resp beredskap, under transport resp 
i vila, i bruk resp i förråd), 

• planerade materielförändringar. 

Aven här finns intresse av att ändra ingående grundvärden för att studera 
utfallen. 

Beräkningsresultat 

Alla beräkningsmodeller har sina begränsningar. Den vanligaste är begräns
ningen i antal utbytesenheter och underhållsnivåer. Om produkten blir för stor 
ryms beräkningsmassan inte i nuvarande datorsystem utan extra arrangemang 
(t ex extra yttre minnen) . Genom att de nu vanligaste metoderna (Opus, Optalg 
och Metric) har olika systemuppbyggnad finns viss valmöjlighet. Med detta följer 
dock att framräknade resultat redovisas på olika och icke alltid så lätt jämför
bara sätt. Alltför många enheter kan dock icke tas med i någon beräkningsmetod. 
Detta medför att behovet av standardreservdelar helst bör beräknas efter annan 
metodik. Den fortsatta redovisningen upptar därför endast den enkla metodiken 
då antalet ingående enheter är 100-150 i en underhållsorganisation på tre 
nivåer. 

För att kunna svara på frågorna "vilket behov av reservmateriel skall tillgodo
ses" och "i förhållande till vad" krävs någon form av mått såväl på kostnad 
(som är lätt att åstadkomma) som på effektivitet (vilket är svårare). 

För att begränsa framställningen används i fortsättningen endast Opus effekti
vitetsmått. Dessa kan ha olika utformning. 

Den vanligaste är tillgänglighet (A), som i princip beräknas med utnyttjande 
av följande formel 

A 

där A 
To = 

Tv = 

MTBF 

MTBF + To + Tv 
tillgänglighet 
reparationstid (ink! transporttid till reparationsinstans beroende på un
derhållssystemets uppbyggnad m m). 
genomsnittlig lagerväntetid (dvs den tid det tar för "lagret" att ur eget 
eller annat förråd leverera beställd(a) enhet(er). Höga investeringar 
ger korta väntetider och vice versa. K ven om lagerinvesteringen är 
liten och Tv följaktligen blir stor, kommer en låg felintensitet (hög 

MTBF) att hålla A uppe) . 
Såsom framgår av ovanstående formel, har tillgänglighetsmåttet sin begräns

ning. För t ex ubåtar som av naturliga skäl måste få en intermitent uh-verksam
het d v s höga Tv-värden bör man välja ett annat effektivitetsmått, förslagsvis 
"hur stor är sannolikheten för att ub kan fu llfölja ett uppdrag om X dygn 
varaktighet om man investerar Z kr i visst reservmarerielsortiment". 
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Men åter till standardmetodiken! Denna innebär för Opus, att man utgår ifrån 
att det uppstår en brist på "ue" och sue" under en viss tid. Beräkningen startar 
härvid med tomt lager för att sedan investera i den "ue" ("sue") som ger största 
väntetidsminskningen per investerad krona. Det fortsatta arbetet med val av 
"ue" och "sue" resulterar i en serie lageruppsättningar med tillhörande lägsta 
kostnader för väntetiden (Tv). Principen framgår av figur 3 nedan som gäller en 
lagerorganisation där väntetidminskningen kan köpas genom ökat antal "ue" 
och/eller "sue". Härvid söker man den lämpligaste kombinationen genom köp av 
"sue" enligt vad som visats tidigare, tills det blir lönsammare att köpa en "ue", 
(Modellen har förenklats genom att bygga upp materielen med endast "ue" och 
"sue"). 

'lll i xt' 
antal uo 

suc 

L------------------------:.;> :i.nv~steY." i nri i 

ue- oc;h s'..1e - J.et;-:t"E:d; 

Efter ett stort antal beräkningsomgångar för att ta fram A för vart och ett av 
ett antal olika investerings- och beredskapsalternativ, sammanbinds de bästa 
(optimala) punkterna till en kurva som kan få utseende enligt figur 4 (nästa sida). 
Varje punkt på kurvan motsvaras härvid av ett visst antal reservenheter förde
lade på olika uh-nivåer enligt insatt modell. 

Figuren innehåller ett antal intressanta upplysningar. 
Om den heldragna kurvan har en så markant böjning som den har inom om

råde F, bör denna bli föremål för särskild undersökning, då ök~_de investeringar 
i reservmateriel efter punkten B ger avsevärt lägre tillskott i tillgänglighet än 
tidigare. 

Kurvan C-D-E visar hur motsvarande kurva för effektivitetskostnadsberäk
ningen utfaller, då underhållsorganisationen utsätts för vissa v;\.lda stridsskador. 

Som exempel kan vi välja en punkt B, som antas uppfylla ställda krav - t ex 
tillgänglighet minst 90 °/o. Häremot svarande investeringsbehov är ca 235 kkr. 
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Till gäng- L 
lighe t 

~~ 

100 

80. 

60 . . 

400 600 

Om samma tillgänglighetskrav skall kunna uppfyllas för valt krigsskadefall 
(punkt E) måste investeringarna höjas till ca 350 kkr. Det andra alternativet 
med en investering begränsad till 235 kkr medför en till 75 Ofo sänkt tillgänglig
het (punkt D ). 

Modellen kan även köras " baklänges", d v s man tar in leverantörens (eller 
eget) förslag till anskaffning av reservmateriel och presenterar dess resultat som 
tillgänglighet i vald uh-organisation (punkt G). 

Varje punkt på kurvorna motsvaras av en fördelning av "ue" och "sue" enligt 
nedan 

totalt kostnad fördelning 

antal st kr 

l l l c Bl B2 B3 

u e 1 10 7 500 4 4 2 o 
u e 2 9 1 467 6 3 o o 
u e 3 12 936 7 3 l l 
l l l l l l l 

l l l l l l l 

sue 1 15 2 250 7 4 2 2 
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Sammanfattning 

Investering Effektivitetsmått 
Lån 

med l utan 

Totalt k kr 224 500 Tillgänglighet 0/o 91.9 l 92.3 
0/o A-nivå o NORS1 st 1.608 1.516 

B-nivå 33.7 Lagerväntetid h 0.72 0.68 
C-nivå 66.3 

% u e 54 Bristrisk h 4.51 4.34 
sue 46 

(samtliga siffror fingerade) 

1 NORS = en variant p d tillgänglighetsmdttet (NORS= genomsnittligt antal stillastdende 
system till följd av pdgdende reparation eller brist pd reserv delar). NORS =(J-A ) N , 
där N anger antalet system. Detta mdtt kan t ex användas för de fall att import av 
reservdelar upphör och därmed ocksd möjligheterna att reparera viss materiel. Kurvan 
(figur 5 nedan), kommer härvid att ange antalet funktionsdugliga system, som en funk
tion av gjorda investeringar. 

NORS 

\ .:.'!\ 
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Aven om man anskaffar ett visst amal reservdelar kan det vara av intresse att 
veta hur stor bristrisken blir vid ett upprepat antal efterfrågningar. Blir brist
risken hög tyder det på ett dåligt valt alternativ, d v s dålig stabilitet i under
hållslösningen. Likaså måste en hög " lagerväntetid" sättas i relation till den tid 
som ett fartyg kan tillåtas uppehålla sig i en bas. Av stor betydelse är - som 
tidigare visats - möjligheterna att kunna variera insatta värden för att symbo
lisera t ex avspärrning med krav på större drifnmag, krigsskador som medför 
längre transport- och reparationstider, ändrad uh-organisation m m för att man 
härigenom skall kunna få en uppfattning om konsekvenserna och kunna under
söka möjligheterna till motåtgärder. 

Beroende på kraven på användning har därför ett "träd" med olika rutiner 
byggts upp, baserat på de grundläggande Opus-procedurerna. 

Man måste emellertid ha klart för sig att beräkningsmetoderna bygger på vissa 
antaganden, som icke är allmängiltiga, t ex 

• alla "ue" och "sue" har samma militära värde 
• ingen hänsyn tas till tidigare förrådshållna typer (särskilda beräkningar får i 

så fall göras) 
• efterfrågan på reservmateriel är proportionell mot den ackumulerade drift-

tiden " 

Dessa exempel torde vara tillräckliga fö r att påvisa vad som tidigare antytts, 
nämligen att vad beslutsfattaren normalt erhåller ersätter inte honom själv eller 
hans kunskaper. Men det ger honom ett bredare och bättre genomarbetat besluts
underlag som redovisar 

• utrustningens effektivitet - vanligen mätt i tillgänglighet - varierande med 
investeringskostnaden i reservmateriel samt 

• fördelning av reservmateriel i valt alternativ avseende antal delar och dessas 
plats i uh-organisationen 

Totalt sett bör redovisat underlag leda till tidigarelagda och bättre anskaff
ningsbeslut samt ett lämpligt sammansatt reservmaterielsortiment. 

Erfarenheter 

Några frågor kommer alltid upp i dessa sammanh~ng: 

• hur mycket effektivare är dessa maskinella hjälpmedel än tidigare manuella 
beräkningar? 

• vilka besparingar kan göras? 

Eller med andra ord: kan man inte fortsätta med metoden att manuellt be-
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räkna behovet av rservmateriel i en uh-organisation uppbyggd i flera nivåer? 
Svaret är teoretiskt ja, men i praktiken nej. Amerikanska erfarenheter visar att 

en beräkningsmodell av typ Metric normalt ger 30 Ofo kostnadsbesparing jämfört 
med ett manuellt framtaget underlag som sku ll e ge samma tillgänglighet. 

De avgörande fördelarna får dock anses vara 

• tidig egen insats för att bestämma reservmaterielens omfattning och samtidigt 
härmed en kontroll av materielens uppbyggnad, angivna felintensiteter, för
slag om test- och mätutrustning m m, 

• tidig beställning av reservmateriel och därmed också lägre priser vid samtidig 
tillverkning. Smdium av erhållna anbud visar att ca 20 Ofo reducering av kost
naderna för reservmateriel kan ernås om denna beställs samtidigt med objektet, 

• tillverkaren får ett hårdare tryck på sig att lämna ett mer genomarbetat för
slag avseende behovet av reservmateriel, 

• samma beräkningsmetodik kan tillämpas för all reservmateriel (oberoende av 
tillverkare), tillhörigt ett visst fartyg eller förband. 

Det har naturligtvis funnits fall då en tillverkares förslag om lämplig reserv
materielanskaffning avsevärt överstigit beställarens behovsberäkningar. Men den
na skillnad får nog i regel mer tillskrivas knapphändigt underlag än medvetna 
försök av leverantören att "städa verkstadsgolvet". 

Erfarenheter från verkliga anskaffningar visar följande 

• till 80-90 °/o har fredserfarenheterna beträffande havererade "ue" och "sue" 
bestyrkt tidigare framräknade behov av reservmateriel, 

• i övriga fall, där haverifrekvensen överstigit framräknade värden, har under
sökningar visat att enheterna placerats i en mer stressande miljö än vad som 
förutsetts eller att konstruktionen visat sig ha tidigare icke påvisade svagheter, 

• i de fall man tidigare av ekonomiska skäl varit tvungen att begränsa anskaff
ningen av reservmateriel, får man i samband med erforderliga kompletteringar 
betala avsevärt högre pris (i vissa fall 3 till 5 gånger högre). 

Många skäl talar därför för en fortsatt utveckling av metodiken samt försök 
att utnyttja den även för andra typer av materiel. 

Till sist bör väl påpekas att här liksom i många andra sammanhang bestäms 
slutresultatet av hur väl genomarbetade indata är samt hur noggrant utvärde
ring och dokumentation görs. 

Dokumentation 
FOA avser utge "Opus-proceduren" omfattande en populär beskrivning, en 

teknisk-matematisk redovisning samt en ADB-teknisk redovisning av beräknings
proceduren med ingJ.ende olika datarutiner. 

195 



P. O. EKMAN Minor för Barbarossa 

Den 23 augusti 1939 undertecknade Tysklands och Sovjetunionens utrikesmi
nistrar i Moskva en uppseendeväckande nonaggressionspakt mellan dessa ideolo
giskt motsatta stater. Dess hemliga tilläggsprotokoll angående intressesfärer i 
Osteuropa hade vittgående följder och utlöste samma host det länge anad~ ~ krig, 
som efterhand spred sig till en icke förut skådad världsbrand. Avtalet orsakade 
stora förändringar i Ostersjöområdet. Polen nedkämpades snabbt och delades upp 
mellan sina stormaktsgrannar. De små baltiska randstaterna tvingades avstå vissa 
områden för upprättandet av militära baser till Sovjetunionen och förlorade året 
därpå sin självständighet. Efter att ha avvisat liknande territoriella krav råkade 
Finland i krig med sin mäktiga östra granne och måste efter 105 dagars kamp 
ge vika för fordringarna. 

Barbarossa-planen och marinen 

Stalins till övervägande del lättvunna framgångar sågs icke av Hitler med 
blida ögon. Redan i juni 1940, under det framgångsrika sommarfälttåget i väster, 
länkades hans östpolitik in på nya banor. Sovjetunionen var nu i tur att utsättas 
för ett förkrossande slag. Ty kriget mot England kunde vinnas blott om Tyskland 
var fullt säkrat i öster. Efter de rätt kyliga Berlin-förhandlingarna med Molotov 
i november undertecknade han den 18 december sitt hemliga "Direktiv No 21", 
som behandlade krigståget i österled under täcknamnet "Barbarossa". Den stor
stilade anfallsplanen skulle sättas i verket den 16 maj 1941, men Balkankrisen 
tvang diktatorn uppskjuta verksrällandet över en månad. Den 30 april fastslogs 
slutligen den 22 juni till D-dag för "Barbarossa" -planens verkställande. 

Enligt densamma tillkom Armegrupp Nord på den vänstra flygeln uppdraget 
att förinta de i Baltikum stående fientliga styrkorna samt att genom erövrandet 
av de baltiska hamnarna, och i anslutning härtill Leningrad och Kronstadt, berö
va ryska flottan dess stödjepunkter. 

Om flottan hette det: 
- På marinens lott faller, under bibehållandet av tyngdpunkten mot England 

och skyddandet av den egna kusten, att förhindra fientliga sjöstridskrafter bryta 
sig ut genom Ostersjön. Intill berövandet av ryska Ostersjöflottan dess sista stöd
jepunkt Leningrad, bör större sjöoperationer undvikas. Efter eliminerandet av 
ryska flottan, skall marinen säkerställa sjöfarten i Ostersjön ävensom underhållet 
av den nordliga armeflygeln. 

Flottan tilldelades alltså blott sekundära uppgifter. Dess resurser var försom
maren 1941 ej heller överhövan stora. Slagskeppet Bismarck hade nyligen sänkts, 
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systerfartyget Tirpitz var icke än inkört, Scharnbont och Gneisenau samt tunga 
kryssaren Prinz Eugen låg blockerade i Brest. De övriga kryssarna undergick 
reparation och blott två lätta sådana var aktionsklara. Tillbudsstående jagare 
och alla ubåtar behövdes i väster. Med tillgängliga minutläggare och -svepare, 
motortorpedbåtar och bestyckade trålare hyste Marinkommando Nord i Kiel inga 

förhoppningar att kunna slå den överlägsna Röda flottan i öppen strid. Man 
räknade med att ryssarna skulle intaga en avvaktande hållning och att den egna 
armens blixtanfall snabbt skulle erövra deras flottbaser från land, därmed b('!rÖ
vande dem alla möjligheter till vidare verksamhet till sjöss. Tills stödjepunkterna 
ockuperats skulle man genom offensiva mineringar och "småkrig" begränsa fien
dens rörelsefrihet. 

I en skrivelse av den 4 februari 1941 till rikets högsta krigsledning framförde 
flottchefen, storamiral E. Raeder förutsättningarna för ett framgångsrikt utnytt
jande av de tillbudsstående sjöstridskrafterna i Ostersjön. Kriget borde öppnas 
med överraskande flygangrepp mot fiendens baser och fartyg. Finska vikens myn
ning borde i tid blockeras med omfattande mineringar, varvid de erforderliga 
minutläggarna måste operera från finländskt territorium. Ett avtal med Finland 
om användandet av stödjepunkter inom dess skärgård borde följaktligen ingås. 

Så snart ryska flottan eliminerats, skulle röjandet av minfälten genast inledas. 
På samma sätt som Hitler för sin östpolitik i strategiskt och ekonomiskt hänseende 
behövde bonden Finland i sitt stora schackparti med Stalin, ville även Raeder 
draga nytta av detta land som han dock knappast hyste några större sympatier 
för. Då Tyskland hösten 1939 lämnat Finland i sticket och under vinterkriget 
mot Sovjetunionen, strikt följande augustipakten, närmast iakttagit en iskall, 
ovänlig neutralitet, hade amiralen livligt stött ett intimare samarbete med Sov
jetflottan. Ett utbyte ryssarna slutligen i hög grad profiterade av och ingalunda 
tyskarna. Det samarbetet var nu ett minne blott. Den nye partnern hette Finland. 

Mellan de båda flottorna hade alltsedan händelserna 1918 rått ett gott förhål
lande. Tysklands officiella inställning 1939-40 hade icke i högre grad påverkat 
detsamma, beroende på att de flesta tyska stödåtgärderna för t ex ryska ubåtar 
gjordes i tysthet och icke blev allmänt bekanta i Finland. Den förändrade tyska 
attityden sommaren 1940, då Sovjetunionen utövade ett hårt tryck på Finland, 

var i psykologiskt avseende betydelsefull och spred sig snabbt åtminstone inom 
marinens led. I likhet med en hel del högre militärer besökte även Sjöstridskraf
ternas befälhavare generallöjtnant V. Valve under senvintern 1941 Tyskland för 
att utbyta tankar om det allmänna krigsläget och erfarenheter från Finlands vin
terkrig. Men först i maj blottade Hitler en del av sina planer för finnarna. Mili
tära överläggningar med en finländsk femmannadelegation vidtog den 25-26 
maj i Salzburg och Berlin, där marinen representerades a v stabschefen kommen
dör S. Sundman. Dessa var blott av informativ art, då delegationen icke hade 
fullmakt ingå några so111 helst avtal. En grupp finländska sjöofficerare gästade 

Krel den 4 juni, där chefen för Seekriegsleitung, amiral O. Schniewind, redogjor
de för Kriegsmarines närmaste planer och önskemålen om stödjepunkter i norra 
Ostrs jöområdet. 
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Befälsförhållanden inför Barbarossa 

Operationerna på Östersjön leddes av viceamiral H. Schmundt, vilken var 
underställd chefen för Marinkommando Nord, amiral R. Carls i Kiel. Till hans 
förfogande stod 3 mtb-, 9 minsvepar-, 2 ubåts jaktflottiljer, 1 O minfartyg, 5 små 
ubåtar och diverse hjälpfartyg. Således blott svaga styrkor med relativt begränsat 
stridsvärde. Emedan sjökrigets tyngdpunkt skulle komma att lokaliseras till Finska 
viken, ansåg Marinkommando Nord en speciell taktisk ledare här vara absolut 
nödvändig. Till denna viktiga post utsågs chefen för torpedbåtarna "Fiihrer der 
Torpedoboote" (FdT), kommendör H. Biitow under tjänstebenämningen "Be
fehlshaber der Deutschen Seestreitkräfte in Finnland". Tillsammans med den fin
ländska marindelegationen flög denne till Helsingfors, där de praktiska fÖrbere
delserna påbörjades för ett samarbete mellan hans senare anlända personal och 
den finska Sjöstridskrafternas stab. Bl. a. upprättades en radiostation och telex
förbindelser i förorten W esten d. Så startade ett över treårigt samarbete mellan 
Tysklands och Finlands flottor. Kommendör Biitow stannade blott några måna
der häruppe. Sedan en marin befälhavare över de erövrade östområdena i okto
ber installerat sig i Reva! (Tallinn) återvände han hem. 

Till hans förfogande stod i juni 1941 följande enheter: 
1. Schnellboot-F!ottille: 6 mtb (S-Boote), motorbåtar på 80-100 ton. 
2. Schnellboot-Flottille: 8 mtb (S-Boote), motorbåtar på 80-100 ton. 
5. Räumboot-Flottille: 10 minsvepare (R-Boote), motorbåtar på 125 ton. 
1. Minensuch-Flottille: 8 minsvepare (M-Boote) på 800 ton. 
3. Vorposten-Flottille: 10 bestyckade trålare (VP-Boote). 
Gruppe Cobra: 3 minutläggare. 
Gruppe Nord: 3 minutläggare. 
De sistnämnda sex minfartygen spelade en central roll. De skulle lägga ut de 

två spärrarna för avstängandet av Finska viken, mellan Dagö och Hangö i vikens 
mynning och mellan Porkala och Baltischport över dess smalaste ställe. Mindre 
spärrar skulle l~ggas ut av S- och R-båtarna. För alla eventualiteter skulle andra 
minfartyg lägga en bakre minbarriär mellan Öland och Memel. Emed.in de till 
minläggare ombyggda civila passagerarfartygen var svagt bestyckade och inga 
andra eskortfartyg än de små S- och R-båtarna fanns att tillgå, borde spärrarna 
läggas ut oförmärkt nattetid omedelbart innan startskottet för "Barbarossa" den 
22 juni avlossades. Det gällde att vara på plats i god tid dessförinnan. 

Tyska flottans minfartyg 

Inom den tyska Kriegsmarine var alla jagare utrustade med minräls på däck 
och kunde följaktligen användas som minutläggare. De större Z-jagarnas kapaci
tet var 60-76 resp 50 minor, de mindres 30. Också minsveparna av typ M-Boot 
och färjpråmarna (MFP) var inrättade för 30-50 minor. l\ ven några ubåtar var 
minläggare. Men speciella minfartyg med stor lastförmåga saknades. Enda undan
taget utgjorde de båda artilleriskolfartygen B rems e (350 minor) och Brummer 
(450). (Bild 1). 
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Bild J. Minfartyget BRUMMER maskerat i Åbo skärgdrd den 20 juni 1941. 
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Mobiliseringsplanen för flottan upptog därför som första åtgärd övertagandet 

av sju snabba passagerarfartyg och deras utrustande till minutläggare med kort 

varsel. Av dessa trafikerade fyra normalt Nordsjön och tre Ostersjön. Trion 

S!S Cobra, S/S Kaiser och M!S Königin Luise (bild 2) var s k Seebäderschiffe 

(OBRA 

KliNtGIN LUISE 

Bild 2. Minfartygen COBRA och KÖNIG IN LUISE (ritade av Erik Gröner) 

tillhörande HAPAG i Hamburg, S!S Roland ägdes av Norddeutscher Lloyd i 

Bremen. A v Ostersjöfartygen reserverades Reichsverkehrsministeriums (Seedienst 

Ostpreussen) M!S Hansestadt Danzig, M!S Preussen och S/S Tannenberg (bild 3) 

i Stettin. Till dessa anslöts vidare den magnifika statsyachten aviso Grille, som 

redan under byggnadsskedet 1934-35 planerats bära 280 minor vid krigsfall. 

Under krigets lopp rustades ytterligare handelsfartyg till minutläggare. De sju 

första minfartygen var antingen turbinångare eller motorfartyg mätande i genom

snitt 2.500 brt, gjorde c :a 20 knop och manövrerade väl med sina två propellrar. 

Modern utrustning för navigering fanns ombord. Fartygen ägde alla förutsätt

ningar för snabb, exakt minfällning på angiven plats. Promenaddäcken försågs 

med minräls med spårvidden 80 cm. Bestyckningen var anspråkslös och av rent 

defensiv art. Artilleriet omfattade vanligen blott två 88 mm luftvärnskanoner, 

kompletterade med fyra 37 eller 20 mm automatpjäser. Mot ubåtar fördes sjunk

bomber ombord, mot fientliga minor paravaner. Fartygen utrustades sensomma
ren 1939 och var vid krigsutbrottet i september klara till aktion. 
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Bild 3. Minfartyget T ANN EN BERG den 9 juli vid Ölands Södra Udde efter att den 

första minan detonerat. 

Det största och nyaste S/S Tannenberg (5.504 brt) förde undantagsvis tre 

150 mm kanoner och dess kapacitet var stor: 460 minor. S/S Kaiser, sjösatt 1905, 

var äldst och hade redan under det första världskriget 1914-18 tjänat som 

minutläggare, överlevt detsamma och 1919 beslagtagits av England för att 1922 

återgå i HAP AGs ägo. Den 28 augusti 1939 utskrevs gamlingen åter till krigs

tjänst, klarade sig även genom det andra världskriget och slutade sina dagar 1954 

som polska Beniowski. De sex kollegerna gick däremot alla förlorade under 
kriget. 

Vid mobiliseringen stannade de fredstida besättningarna, kompletterade med 

specialister ur flottans reserv, kvar ombord. Befälet behöll sina befattningar, med 

undantag av kaptenerna, som utsågs till navigatörer. Cheferna och artilleristern<l 

var till en början aktiva officerare, men ersattes efterhand av reservister. Så gott 

som alla chefer var kommendörkaptener (Korvetten-, resp Fregattenkapitän) och 

hade i sin ungdom tjänstgjort som yngre officerare vid Kejserliga flottan samt 

deltagit i första världskriget. Avskedade 1919 hade de under mellankrigstiden 
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regelbundet varit inkallade till reservövningar. En del hade efter 1933 återgått 

till aktiv tjänst. I motsats till varje ordinär enhet inom flottan ägde de f d civila 
minfartygen, maskinpersonalen undantagen, åtminstone i början inga militärt 
vältrimmade besättningar. Den militära sakkunskapen var tämligen begränsad, 
men viljan att lära och andan ombord var god inom det exklusiva skrå som min

fartygen representerade. Denna "Midnattseskader" arbetade för det mesta i det 
tysta om natten, i skydd av mörker och dålig sikt. Och de verkade icke blott 
som minutläggare. Sjöfartskrig, bevakning och transportuppdrag tillhörde också 
deras verksamhetsfält. 

Den första mineringen "Undine II" utlades i gryningen den 4 september 1939 
syd Öresund a v H ansestadt Danzig och T annenberg. Samma fartyg insattes i 
handelskriget i Östersjön från mitten av oktober till början av december, varvid 

meridianen 20°0 med hänsyn till Sovjetunionen inte fick överskridas. Konfron
tation med de ryska bundsförvanterna undveks på detta sätt, men en del menings
skiljaktigheter med svenska örlogsfartyg inträffade vid Svenska Björn och i 

Ålandsha v. I apri l 1940 transporterade H ansestad t Danzig de för ockupationen 
av Köpenhamn och Bornholm avsedda tyska trupperna till ort och ställe. 

Besättandet av Norge vid samma tidpunkt tillförde flottan två nya minfartyg. 

I örlogshamnen Horten utanför Oslo togs norska flottans minutläggare Olav 
Tryggvason den 10 april som krigsbyte. Den ärvde den vid Bolaerne samma dag 

strandade tyska jagaren Albatros' namn och fördes till Wilhelmshaven. Namnet 

ändrades snart till Brummer, sedan skolskeppet med samma namn den 14 septem
ber sänkts i Kattegatt. Norska mororfärjan Skagerak l beslagtogs även av tys
karna i maj, döptes till Skagerrak och utrustades till minutläggare. Båda fartygen 

gjorde tyskarna stora tjänster under kriget och återbördades aldrig till sina rätt
mätiga ägare. Brummer förstördes den 3 april 1945 av flygbomber i Kiel. Ska-

gerrak sänktes den 20 januari 1944 väst Egeröy av en flygrorped. 

I Frankrike beslagtog tyskarna i augusti 1940 S!S Versailles samt under hös
tens lopp färjorna Cote d'Argent (Ostmark), Cote d'Azur (Elsass) och Landres 
( Lothringen ), vilka omändrades till minfartyg. I hemlandet rekvirerades M l S 
Cairo, MIS Linz, S/S Schwerin, S/S Stralsund, M!S Toga och M!S Ulm av vilka 
slutligen blott Ulm gjorde aktiv tjänst som minutläggare. 

Organisatoriskt tillhörde alla minfartyg till en början respektive " säkringsstyr
kor" i Östersjön och Nordsjön, vilka åter sorterade under Marinkommandona 

Ost och West. Dessa i sin tur var underställda Seekriegsleitung (SKL), OKM:s 
operativa avdelning. Något enhetligt minläggarförband fanns alltså inte. Till sjöss 

innehade den i rang äldste chefen vanligen befälet. Först i augusti 1940 förenades 
alla fartygen till en enda avdelning under befäl av kommendör A. Bentlage, med 
tjänsteställningen "Flihrer der Minenschiffe" . Efter en tudelning av förbandet 

i två avdelningar Nord och West under skilda chefer, sammanfördes de åter 
i april 1942 till ett enda förband. Åtskilliga förändringar skedde senare under 
krigets lopp. 
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Uppmarsch för Barbarossa 

Den 26 maj 1941 informerades kommendör Bentlage för första gången om 
"Barbarossa" -planen a v viceamiral Schmundt i Kiel. Till hans förfogande stod 
då tio minfartyg, av vilka större delen redan befann sig i Östersjön, efter arbets
dryga månader i väster, där de sysslat med fällandet av omfattande spärrar i 
Nordsjön och utanför norska kusten. Inom loppet av maj ombaserades slutligen 
Cobra, Kaiser och Versailles från Schiedam till Swinemlinde. Ett elfte minfartyg 
Roland låg än i docka i VEssingen och inträffade först den 3 juli i Östersjön. 

Vid en förnyad konferens i Swinemunde den 8 juni indelades fartygen i föl
jande tre grupper för operation " Barbarossa": 

Grupp 1: Preussen, Skagerrak, Versailles, Grille (kommendör A Bentlage) 
Uppdrag: WARTBURG, (Memel-öland). 

Grupp 2: Tannenberg, Brummer, Hansestadt Danzig (kommendörkapten H C 
von Schönermark) 
Uppdrag: APOLDA. (Finska viken). 

Grupp 3: Cobra, Kaiser, Königin Luise (kommendörkapten K Brill) 
Uppdrag: CORBETHA. (Finska viken). 

Grupp l gick den 10-11 juni från Swinemunde till Pillau, där alla fyra far
tygen den 12. lastades med de för spärren " Wartburg I" erforderliga 500 mi
norna: Preussen 140, Skagerrak 118, Versailles 110 och Grille 132. Minsveparna 
M 31 och M 208 tog ombord 300 svephinder vardera, att utläggas öster om 
minlinjerna. Meningen var att mellan den 18 och 21 juni nattetid avregla områ
det mellan Memel (Kiaipeda) och Öland med inalles 3 300 minor och svephinder 
i god tid före D-dagen, för att hindra ett sovjetryskt framträngande mot tyska 
kusten. · 

Minorna var av typ EMC (Einheitsmine C) av klorform (0 112 cm) med sju 
horn, total vikt 1 150 kg och sprängladdning 250 kg. Svephindren var päronfor
miga sprängbojar a v typ D, avsedda att genom detonation i fiendens sveputrust
ning förstöra densamma. Dessa minor/bojar kom allmänt till användning vid 
"Barbarossas" spelöppning. Magnetiska bottenminor användes blott i ringa ut
sträckning. Dessa hade reserverats för att utläggas av småbåtar i grupper om 
c:a tio uranför de kurländska hamnarna och i sunden mellan de baltiska öarna. 

Grupperna 2 och 3 rog ombord sin last i Swinemlinde, Pillau och Peyse och 
samlades den 11 juni i Gotenhafen (Gdynia). För "Apolda" i Finska vikens myn
ning (se kartskissen) lastade Tannenberg 380 EMC, Brummer 210 och Hansestadt 
Danzig 700 sprängbojar. För "Corbetha" i förträngningen Porkala-Nargö rog 
Cobra och Königin Luise vardera 200 EMC och Kaiser 700 D. Avsikten var att 
i all tysthet och i spridd ordning under handelsflagg färdas till Finland, och att 
där gömma sig undan i skärgården, för att kort före spelöppningen överraskande 
fälla minorna mitt framför näsan på den nya fienden. Lotsar skulle möta vid 
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Porkala-Kalbåda och (finska) Utö. 
Som minsäkring var 5. Räumboot-Flottille med sma tio snabba motorsvepare 

tilldelad båda grupperna med fem i vardera. Till de svagt bestyckade minfarty
gens skydd mot angrepp avdelades de två mtb-flottiljerna med sina sex resp åtta 
moderna båtar. Till dessas förfogande avsåg man skicka depåfartygen Tsingtau 
och Carl Peters, fyra högsjöbogserare och diverse minpråmar till den finländska 
skärgården. Förflyttningarna skedde i tysthet och ändamålet med dem var kända 
blott av ett fåtal invigda i Tyskland och Finland. För Sovjetunionen synes dessa 
hemliga förberedelser t ill sjöss ha blivit helt och hållet förborgade . Däremot för
satte de tyska transporterna av manskap och utrustning till finländska hamnar 
i Bottniska viken såväl den Baltiska flottan som den svenska marinen i bered
skap. 

Den 12 juni avgick minfartygen ett och ett, med olika tidsintervaller, från 
Gotenhafen till Finland. Med början kl 1600 startade Grupp Brill, följd av 
Grupp v Schönermark kl 2200. Knappt inom synhåll för varandra tog de vägen 
väster om Gotland mot Finska vikens mynning, hållande undan för eventuella 
ryska sjöfarare. Mötande svenska krigsfartyg hälsade man reglementsenligt med 
sina tyska handelsflaggor. Men när Brummer, välbekanta f d Olav Tryggvason , 
utförde ceremonin, väckte det allmänt uppseende. 

Vid midnatt den 13/14 juni löpte Grupp Brill in i Finska viken mellan de ryska 
baserna Hangöudd och Dagö utan att upptäckas. Gruppen ankrade kl 0145 i 
Porkala yttre skärgård. Härifrån fördes de av finländska lotsar över Barösunds
fjärden till olika platser i den inre skärgården, där Cobra ankrade invid Stor
Långö, Kaiser vid Fagerö och Königin Luise vid Vormö. På morgonen den 14 
lotsades Grupp von Schönermark på samma sätt från Utö till den inre åboländska 
skärgården, där fartygen ankrade kring Sandö i Nagu socken. De stora främman
de båtarna väckte naturligtvis uppseende bland ortsbefolkning och sommargäster, 
men vad det var frågan om visste blott ett fåtal bland det lokala militärbefälet. 

Fartygen målades om i brunt och grönt för att bättre smälta samman med de 
omgivande, skogbevuxna holmarna med sina granitklippor och sandstränder. För 
att försvåra upptäckt från luften maskerades de med nät och trädgrenar. Besätt
ningarna fick icke lämna fartygen, begränsad bårförbindelse existerade blott dem 
emellan och undantagsvis med land till närmaste telefon, då all radiotrafik var 
strängt förbjuden . Inför nyfikna passerande båtar kommenderades all personal 
skyndsamt under däck. Någon flagg visades icke. Allt var hemligt så det förslog. 
En dryg vecka hade man tid att i tysthet förbereda sig för kriget häruppe. 

Den 20 juni lät kommendör Blitow över den tyska radiostationen i Westend 
invid Helsingfors meddela sina underlydande enheter, att D-dagen fixerats till 
den 22 juni kl 0315. Följande dag kl 1300 emottog denne själv från hemlandet 
kodordet "Dortmund", v ilket betecknade det definitiva startskottet fö r "Barba
rossa". För "midnattseskadern" var tidpunkten föga gynnsam. Vana att arbeta i 
skydd av mörker måste besättningarna nu bege sig ut på havet i den ljusa, nord
liga midsommarnatten, inom syn- och räckhåll för fienden. Väderleksrapporten 
för den 22 juni utlovade svag, men mot natten tilltagande vind, växlande mol
nighet med sikten 5-1 O' och dimma under natten . Vilket tacksamt annoterades. 
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W ARTBURG I-III 

Den 18 juni kl 1400 löpte Grupp 1 ut från Pillau för att genomföra "Wart
burg I". Som skydd för operationen medföljde 5. Minensuchflottille med sex 
M-båtar och för alla eventualiteter låg 3. S-Flottilles åtta torpedbåtar aktions
klara i Memel, ifall kryssaren Kirov och dess 2. Jagardivision (Stoikij, Silnyi, 
Storozjevoj, Serdityi) skulle uppenbara sig till sjöss från sin stödjepunkt Libau 
(Liepaja). Soligt, klart väder rådde, med vindstilla och enstaka lätta dimslöjor. 
Minorna fälldes kl 2302-0154 på pos. 55 °50'N, 20 °50'0-56°03'N, 19°41 '0, 
något sydligare än planerat. Utläggandet av "Wartburg II-III" nätterna 19/20 
och 20/21 juni på pos. 55 °31 'N, 19° 18'0-56°10'N, 18°12'0 resp. 55°46'N, 
17°34'0- 56 ° 11 'N, 16°38'0 förlöpte planenligt och ostört. 

Efter den sista mineringen uppsökte fartygen på morgonen den 21 juni vattnen 
invid Bornholm i avsikt simulera minfällning i öns grannskap. Preussen och 
Skagerrak satte kurs mot tyska kusten, Versailles och Grille mot den svenska. 
Genom att låta enstaka sjunkbomber detonera försökte man fästa omgivningens 
uppmärksamhet på "minutläggningen". Inför passerande ångare och fiskebåtar 
slängdes oladdade gamla ryska minor överbord. Efter utfört värv återvände 
Grupp 1 till Swinemiinde . 

"Warrburg"-spärrarna visade sig sedermera vara överflödiga. Ryska övervat
tensfartyg trängde mot förmodan aldrig fram så långt söderut, utan drog sig 
redan i ett tidigt skede tillbaka t ill Finska viken. Däremot orsakade de egna 
minorna tyskarna själva mycket besvär och t o m förluster i fartyg. 

APOLDA I-IV 

Den 21 juni kl 1335 emottog den i Åbo skärgård bidande Grupp 2 signalen 
- "genomför apolda" - från radiostationen i Swinemiinde. Detta innebar att 
gruppen, utgående från en punkt 5'SW Bengtskär, i sydlig riktning mot Dagös 
(Hiiumaa) nordliga udde Tahkuna, intill en punkt 4'NW denna, skulle lägga fyra 
delspärrar efter varandra, med dubbla minrader ( 450 EMC) plus en linje spräng
bojar (550 D). På återvägen skulle sjöområdet väster om denna barriär infekteras 
med 140 EMC skyddade av 150 D . 

Kort därpå erhöll kommendörkapten von Schönermark från kommendör Biitow 
i Helsingfors ett svårdechiffrerat gnisttelegram, enligt vilket utanförarrdet av 
"Apolda" helt var beroende av huru chefen bedömde läget. Något ovillkorligt 
verkställande inför stegrad fientlig aktivitet i området fordrade han icke. Men 
chefen lät sig icke avskräckas av rapporterna om flera jagare, mtb och ubåtar i 
Hangö hamn eller till sjöss förmodade ubåtar, utan gav order om utlöpande. 
Utkiksposten i det höga fyrtornet på Bengtskär SW Hangöudd gav i sin tur en 
lugnande rapport om ringa aktivitet i denna ryska stödjepunkt. 

Kl 1930 lättade de tre minfartygen ankar in vid San dö och inträffade kl 2200 
vid Orö, varifrån Tannenberg (von Schönermark), Brummer (kommendörkapten 
E Tobias) och Hansestadt Danzig (kommendörkapten W Schroeder) gick ut på 
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öppet vatten, sedan de finska lotsarna debarkerat. Tre minröjare ur 5. R-Flottille 
(kapten Dobberstein) säkrade täten mot minor, två andra R-båtar mot ubåtar 
på ömse sidor. Mot överraskningar från öster befann sig även 2. S-Flottille (kom
mendörkapten Petersen) med fyra mtb i närheten av förbandet till sjöss. Två 
andra avdelades för uppdrag "Gotha", läggandet av 12 bottenminor i den norra 
infarten till Moonsundet och var med blott under återfärden. Vid eventuella 
haverier var bogserarna Monsun c:a 10'W Bengtskär och Taifun syd Utö beredda 
t ill omedelbar assistans. 

Väderleksrapporten stämde icke. Svag västlig vind utan sjögång rådde. Vädret 
var mycket klart med molnfri himmel och sikten utomordentligt god i den ljusa 
sommarnatten. Risken för upptäckt var stor. 

Kl 2240 gick den första minan överbord och kl 0309 var hela operationen 
genomförd utan missöden med 451 EMC + 551 D för "Apolda I- IV" mellan 
59 °40'N, 22 °20'0 och 59 °09'N, 22 °31'0 samt 130 EMC+122 D för strömine
ringen väster om dess minlinjer. Minorna var på plats nästan på minuten, när 
"Barbarossa" gick av stapeln. Och trots att förbandet uppträdde i omedelbar 
närhet av Dagö, inom räckhåll för kustbatterierna där, synes motståndaren icke 
ha anat vad som var i görningen. 

Medan III :an utlades siktades en jagare kl 0030 i fjärran mot den östra hori
sonten. Den styrde en stund samma kurs som tyskarna och girade därefter bon. 
Vid infarten till Moonsundet låg tre bevakningsbåtar för ankar, men de reage
rade ej för främlingarna och deras förehavanden. Men kl 0228 anfölls Brummer 
och minsveparen R 53 av två flygbåtar med kulspruteeld, som besvarades. En 
flygbåt skuggade fartygen under återresan intill kl 0420, då de löpte in i skär
gården. Ankomna till Nagu förtöjdes de tätt invid klippstränderna och maske
rades ånyo. Radion visste berätta, att en rysk kryssare och två jagare vid 0400-
tiden befunnit sig till sjöss mellan Dagö och Utö ... 

Från det höga vattentornet i Hangö upptäcktes de återvändande tyska farty
gen vid 0500-tiden långt i väster, när de passerade in i skärgården vid Bengtskär. 
Men rapporten härom till Ostersjöflottans stab föranledde inga speciella åtgärder 
från dess sida. Man drog inga slutsatser av de främmande fartygens uppträdande 
i Finska vikens mynning. Allra minst väntade man några offensiva minor här, 
då tyskarna vid ett eventuellt krig antogs bryta sig in i viken. Vilket visade sig 
ödesdigert ett dygn senare. Mot ett fientligt anfall hade man nog själv en plane
rad minbarriär i beredskap, stödd i flankerna av kustartilleri, men order om dess 
utläggande hade tillsvidare icke utfärdats . 

CORBETHA I-III 

Den 21 juni kl 1335 emottog chefen för Grupp 3 i skärgården innanför Por
kala, kommendörkapten K F Brill, från radion i Helsingfors meddelandet "ge
nomför corbetha". De tre minfartygen Cobra (kommendörkapten Brill), Kaiser 
(kommendörkapten R H Bohm) och Königin Luise (kapten R R Wiinning) stod 
just i begrepp att skifta sina maskerade positioner från den inre skärgården till 
den yttre utanför Porkala udde för natten . Operation "Corbetha" betydde ut-
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läggarrdet a v tre på varandra följande dubbla rader minor (350 EMC) +en linje 
sprängbojar (500 D) i riktning NNO-SSW mellan Porkala och Paldiski (Bal
tischport) i Finska vikens smalaste del. Under hemfärden skulle 50 EMC och 
200 D strös ut på västra sidan om denna linje. En förmodad rysk minlinje tvang 
chefen flytta delspärr II c :a 2' västligare än planerat. Liksom för "Apolda" var 
vädret fint och sikten mycket god hela natten, vilket knappast gjorde uppgiften 
lättare. 

På grund av det begränsade sjöområdet och närvaron av flottbasen Reva! 
(Tallinn) med där stationerade ansenliga flottstyrkor, måste en sammanstötning 
till havs tagas med i beräkningen. Kommendörkapten Brill gavs fria händer av
bryta hela företaget ifall han ansåg läget erfordra det. Till minfartygens skydd 
avdelades fem båtar ur 5. R-Flottille (fänrik R A Goetzke) och l. S-Flottille 
(kapten H Birnbacher) med sex torpedbåtar. De senare skulle kanske behövas, 
ty kl 1600-1800 sågs ett slagskepp kryssa av och an i vattnen utanför. Det för
svann mot kvällen ur sikte, men rapporterades kl 2040 ligga väst Nargö i säll
skap med två jagare. Under kvällens lopp anlände R- och S-båtarna från Hel
singfors och förtöjde vid minfartygen. (Bild 4). För oväntade haverier fanns bog
serarna Passat och F öhn på platsen. Den förras position under operationen var 
Kalbåda fyrplats strax utanför, den senares 16' längre åt väster. På kvällen höll 

Bild 4. S-båtar förtöjda vid minfartygen i Porkala skärgård inväntande starten för 

Barbarossa. 
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fartygs- och flottiljcheferna krigsråd ombord på Cobra. För företaget avsedda 
finska sjöofficerare hade icke infunnit sig. Lotsarna å sin sida vägrade fö lja med 
utanför skärgården. Vid solnedgången kl 2140 gick styrkan till sjöss med R- och 
S-båtarna i spetsen. Den ljusa natten och de rapporterade ryska fartygen föran
ledde chefen uppskjuta minfällningen med en halvtimme. 

Operationen började alltså först kl 2300 från en punkt c :a 5' Öst Kalbåda fyr, 
med kurs 221 ° intill kl 2340, då denna lades 196 ° för del II. Den avsedda luckan 
mellan denna och del III lämnades icke öppen, utan de sista minorna fälldes i 
omedelbar anslutning till del II med kurs 180° . Kl 0040 föll de sista minorna av 
350 EMC och den 569:e sprängbojen, 1/2' väsdigare och l' nordligare än avsett. 
"Corbetha I-III" kom således att ligga i det närmaste mellan 59 °52'N, 24°28'0 
och 59°30'N, 24 °09'0. Mellan kl 0050 och 0157 ströddes de återstående 50 EMC 
+131 D ut i vattnen väster om denna minvalL Kl 0257 passerade fartygen Kal
båda och uppsökte sina gamla ankarplatser i den inre skärgården. Aven "Cor
betha" var på plats i god tid innan "Barbarossa" körde igång. 

Trots att de tre minutläggarna uppträdde blott 6 1 /2' från den fullt synliga 
estniska kusten, i nära nog fullt dagsljus, tycktes ryssarna icke ha tolkat deras 
förehavanden på rätt sätt. De anropades visserligen från olika platser med morse
tecknet KB, men därv id blev det. Icke ens det östligaste fartyget Kaiser med sina 
tända positionsljus väckte någon som helst uppmärksamhet. Fyrarna längs den 
estniska kusten var även tända. Och kl 2400 rapporterade Helsingfors slagskeppet 
Oktiabrskaja Revoliutsija NW Nargö utföra målskjutning mot en av jagarna bog
serad tavla (!). Också "Corbetha" förblev länge obekant för motståndaren. 

Ryska mineringar och förluster 

Liksom ryssarna under första världskriget 1914 avspärrat Finska viken medelst 
en i dess smalaste del utbyggd central position av minfält och kustartilleri mellan 
Porkala och Nargö, planerade de 1941 en liknande försvarsställning, men fram
skjuten längre väster ut mellan den nyförvärvade örlogsbasen Hangö i norr och 
Dagö i söder. Kustbatterierna här och på Odensholm skulle skydda det vidsträck
ta, 3000 minor omfattande fältet. En liknande spärr (1200) i Irbensundet, stödd 
på batterierna på Sworbe-halvön (Osel) och de kurländska på södra sidan, skulle 
stänga av Rigaviken. 

Som stöd för dessa operationer och försvaret av minfälten reserverades den på 
Reva! baserade s k Eskadern (konteramiral D D V dovi tjenko ), bestående av slag
skeppen Marat och Oktiabrskaja Revoliutsija, två moderna flottiljledare, en divi
sion äldre Novik-jagare och en division små dylika (typ Tutja). För offentiva 
uppdrag stod 2. och 3. Ubåtsbrigaden samt l. Mtb-brigaden till förfogande . Ba
serad på kurländska hamnar var de s k Lätta Sjöstridskrafterna (konteramiral 
V P Drozd) med kryssaren Maksim Gorkij och l. Jagardivisionen i Daugavgriva 
(Diinamunde) samt kryssaren Kirov och 2. Jagardivisionen i Liepaja, där också 
l. Ubåtsbrigaden befann sig. Redan den 20 juni flyttades Marat, eskorterad av 
jagarna Tu tja och Sneg, från Reva! till det säkrare Kronstadt. Strax efter krigs
utbrottet måste en del styrkor ombaseras och dragas tillbaka in i Finska viken. 
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Natten 22/23 juni utlade minfartygen Marti (kommendörkapten N I Mestsjers
kij) och Ural (kommendörkapten I G Karpov), utgående från Reva!, början till 
den planerade spärren vid inloppet till Finska viken. De skyddades av flottil j
ledarna Leningrad och Minsk samt tre äldre jagare Karl Marx, Artem och Volo
darskij. Min- och ubåtssäkringen handhades av jagaren Surovyi, tre minsvepare, 
fyra patrull- och två motortorpedbåtar samt fyra flygbåtar. Efter utfört värv 
återvände hela avdelningen kl 0640 utan att ha upptäckte någonting misstänkt 
till sin bas. Men en från Rigaviken föregående kväll utsänd täckstyrka, omfat
tande Maksim Gorkij och 1. Jagardivisionen råkade illa ut. 

Efter att ha passerat Irbensundet, väster om Osel och Dagö med 22 knops fart , 
överskred avdelningen vid 0200-tiden den 23 juni 22°-mericlianen med NO-kurs 
och hamnade oväntat in i den föregående natt utlagda tyska "Apolda". Kl 0240 
förlorade tätfartyget Gnevnyi förskeppet genom en mindetonation, fattade eld 
och sjönk. Finländsk kustbevakning bevittnade undergången och bärgade senare 
en del vrakgods. Förbandet stoppade genast och jagaren Gordyi begynte bärga 
överlevande ur vattnet. Under försök att passera norr om Tahkuna till Finska 
viken stötte Maksim Gorkij (kommendörkapten A N Petrov) kl 0322 i sydändan 
a v "A pol da IV" på en mina . Vid explosionen avslets hela förskeppet (vid spant 
45-60) men kryssaren hölls flytande. Assisterad av jagaren Steregustsji fördes den 
till en skyddad ankarplats väster om ön Worms. Ledsagad av tillkallade min
svepare och mtb färdades kryssaren den 24 juni till Reva! och vidare via Hagland 
den 27 till Kronstadt för reparation. Resten av kriget tillbringade den i Lenin
grad utan att mera gå till sjöss. En av de assisterande minsveparna Sjkiv-208 gick 
vid inloppet till sundet mellan Dagö och Worms på en av magnetminorna i 
"Gotha", bröts itu och sjönk med svåra personalförluster. Ubåten M 81 gick den 
1 jul i förlo rad i samma spärr, M 76 och M 101 förmodligen i "Corbetha" vid 
samma tidpunkt. De tyska minorna beskattade alltså rätt kraftigt fiendens far
tygsbestånd redan vid spelöppningen. 

Uppbyggandet av den ryska minpositionen fortgick systematiskt juni månad 
ur. Den omfattade slutligen 3059 kontaktminor och 498 svephinder. Några all
varligare förluster orsakade detta minfält ej för tyskarna. Endast två mtb förlo
rades. Den 3 juli utlade Marti NW Nargö en bakre linje med 500 minor till skydd 
för örlogsbasen Reva!. Den täckte delvis sydändan av "Corbetha", men var icke 
till större förfång för motståndaren. 

Komplettering av APOLDA och CORBETHA 

Efter fä llandet av "A pol da" och "Corbetha" låg de sex tyska fartygen en tid 
tomma och sysslolösa på sina undangömda ankarplatser i den inre skärgården, 
inväntande nya minlaster hemifrån och för planerade uppdrag. Av dessa var två 
minlinjer kallade D 2 och D 5 mellan de ovannämnda de mest trängande. 

För dessa avdelades Brummer i Åbo skärgård, som natten 25/26 juni från tre 
pråmar lastade 100 EMC och 50 D för D 2 och på morgonen låg i full beredskap 
vid ön Pensar (Nagu). Vädret var gynnsamt, med molnbetäckt himmel, dimma 
och svag SW -vind. Sedan finska minsvepare kontrollerat farleden från O rö i 
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50-riktning mot Bengtskär, passerade Brummer fyrplatsen kl 2220 på väg ut till 
vattnen väst Odensholm. Som eskort medföljde mtb S 28, S 46 och S 47 ur den 
nyss till Finland anlända 5. S-Flottille (kapten B Klug) och som fjärrsäkring sex 
båtar ur 2. S-Flottille parvis: S 42/S 105, S 43 /S 106 och S 44 /S 104. Bogserarna 
Taifun och Monsun väntade 9' väst Bengtskär för att assistera vid inträffat 
haveri. 

I skydd av tät dimma fällde Brummer med hög fart spärren D 2 kl 2358-0051 
i form av ett U, på kurserna 160°/124°/48 °/0° mellan 23 °00'0, 59°19'N och 
23 °1 0'0, 59°20'N, utan missöden . Men kl 0123 hördes en detonation i nordlig 
riktning. Mtb S 43 hade stött på en mina och sjönk åtta minuter senare efter en 
andra explosion . Av de till undsättning skyndande S 46 och S 106 körde den 
senare också på en mina kl 0142 och gick under. För att undgå sydändan av 
denna utanför Russarö (Hangöudd) lokaliserade ryska minspärr girade Brummer 
till WNW-kurs och löpte kl 0248 åter in i skärgården. Kl 0516 föll ankaret invid 
depåfartyget Tsingtau. Den f ö mönstergillt genomförda operationen hade kostat 
tyskarna två s -båtar. 

För mineringen D 5 övertog Brummer den 30 juni från S/S Phönicia vid Ly
pertö i den nordvästra skärgården åter 100 EMC och 50 D och lade sig den 2 juli 
välmaskerad vid Ernholm (Nagu). Denna gång låg operationsområdet strax öster 
om "Apolda", vilket fordrade noggrann navigering. Den 3 jul i kl 2215 passerade 
man Orö och kl 2240 Bengtskär, där kursen lades syd. Vädret var åter gynnsamt, 
molnigt och disigt med svag 50-vind. Som säkring medföljde denna gång fem 
minröjare ur 5. R-Flottille, av vilka R 54, R 55 och R 63 svepte farleden 3000 m 
framför Brummer och R 53 och R 64 gick på ömse sidor om minläggaren. Fem 
mtb ur 2. S-Flottille bildade fjärrsäkring: S 42, S 46, S 105 om babord och S 44, 
S 104 om styrbord. Bakom förbandet gick S 26 och R 62 på väg till Helsingfors. 
Kl 2305 flög ett ryskt jaktplan över detsamma med NO-kurs, men besköts ej. 
Spärren D 5 lades programenligt kl 2312-0024 på kurserna 154 °/200°/162 ° l 
249° mellan 59°33'N, 22 °32'0 och 59°21'N, 22°33'0. Kl 0112 utlöste tre ryska 
bombplan flygalarm och togs under lv-eld. Kl 0230 styrde förbandet åter in i 
skärgården och kl 0535 förtöjde Brummer vid Ernholm. Innan nästa större mine
ring utfördes måste nya minor anskaffas från Tyskland. 

En första komplettering omfattande 150 EMC sändes den 5-7 juli med 
M!S Preussen, eskorterad av fyra R-båtar från Swinemiinde till Åbo. De följande 
transporterna drog ut på tiden och skedde först i början av augusti, men de var 
rundligt tilltagna. De var huvudsakligen avsedda för Grupp 3 i Porkala skärgård, 
som sedan den 22 juni låg barskrapad efter "Corbetha". Den 25 juni kl 2030 an
fölls Cobra och Passat av två ryska bombare och erhöll splitterskador. Samma 
kväll bytte alla fartygen ankarplats till Fagervik längre in i skärgården, där de 
maskerades så väl, att de icke mera upptäcktes från luften . Mellan den 5 och 
17 juli låg C obra, Kaiser och K ö ni gin Luis e i Västra hamnen i Helsingfors, som 
välkommen förstärkning till huvudstadens luftvärn. Efter en vecka i Fagervik 
återvände de till Helsingfors västra hamn för att lasta minor avsedda för den 
stora Juminda-barriären. Detta minfält med sina 1787 minor och 771 svephinder 
ledde sedermera till krigets största tysk-finska framgång till sjöss och den sovjet-
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ryska Ostersjöflottans största katastrof i samband med utrymningen av Reva! 
sjövägen den 28 augusti 1941. Men detta är en annan historia. 

Vid månadsskiftet juni/ juli utförde tyskarna nattetid även med småbåtar di
verse mineringar. Den 25 juni lade sex mtb ur 2. S-Flottille 36 bottenminor (D 1) 
strax utanför Tahkuna udde, den 1 juli fem båtar ur 5. R-Flottille skyddade av 
fyra mtb 30 EMC (D 3) norr om dessa och den 6 juli samma R-båtar 30 EMC + 
6 bottenminor (D 4) mellan sydändan av "Corbetha" och kusten. 

Sedan Finlands riksdag den 25 juni, efter ryska flyganfall mot dess territorium, 
konstaterat att landet befann sig i krig med Sovjetunionen, bidrog även dess flot
ta - stridsberedd sedan den 17 - med minor till att komplettera de tyska 
spärrarna för "Barbarossa". De första offensiva mineringarna utfördes av ubåtar
na Vetehinen, Vesihiisi och Iku-Turso med 18-20 minor per båt och företag, 
mellan Hogland och estniska kusten samt utanför densamma, mellan den 22 juni 
och 2 augusti. Inalles fälldes 187 minor. På en av dessa skadades S/S Rasrna den 
5 juli i närheten av Ekholm (Mohni) och måste sättas på grunt vatten, där tyska 
mtb S 26 och S 28 den 11 juli slutgiltigt torpederades ångaren. 

Emedan fiendens sjöförbindelser mellan Hangö och Estland speciellt intressera
de finnarna, utlades de första större hindren i denna far led. Efter överenskom
melse med tyskarna fällde minfartygen Riilahti (kapten O Kivilinna) och Ruot
sinsalmi (kapten O Arho) under ledning av kommendörkapten S Enkiö natten 
25/26 juni spärren "Kipinola" SO Hangöudd. Den bestod av 200 minor i en enda 
linje och var därför 10' lång. I närheten befann sig fyra tyska S-båtar till sjöss 
och utanför Jussarö Passat och R 51 på position för haverifalL Ryskt attackflyg 
försökte utan resultat störa företaget. Nästa natt lade samma fartyg ut den av 
tyskarna särskilt förordade "Kuolemajärvi", omfattande en 200 minors linje NO 
Odensholm. De utsattes åter för resultatlösa flygattacker. Härifrån gick minfar
tygen till Helsingfors, varifrån de natten 29/30 juni lade den 200 minor omfat
tande "Valkjärvi" i farleden mellan Reva! och Kronstadt. Kring denna kärna 
uppbyggdes sedan under augusti månad den tidigare omtalade J uminda-spärren. 

Förlustrik hemfärd 

Den 7 juli beordrade viceamiral Schmundt de i den åboländska skärgården 
liggande minfartygen Tannenberg och Hansestadt Danzig återvända till Swine
miinde, medan det tredje Brummer tillsvidare skulle stanna kvar i Finland. Istäl
let slöt sig den i Åbo lossande Preussen till de hemvändande kollegerna. Till 
marschsäkring utsågs fem minsvepare ur 5. R-Flottille för hela sträckan och tre 
båtar ur 2. R-Flottille ända till Olands södra udde, varifrån de skulle detacheras 
till Liepaja. 

Under befäl av kommendörkapten von Schönermark på Tannenberg avgick 
allesamman kl 2030 den 8 juli från Åbo via Utö till hemlandet. U båtsfaran för
anledde båtarna färdas längs den svenska tremilszonen i bred linjeformation, 
med chefsfartyget närmast kusten, sedan Preussen och H ansestad t Danzig ytterst. 
"Wartburg III :s läge rätt nära svenskt territorial vatten förde dem också möjli
gast nära Olands östra kust på det de skulle gå fria de egna minorna. Paravane: 
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ansågs däremot icke vara nödvändiga. R-båtarna hade ej heller sveputrustningen 
ute. Den 9 juli kl 1840 närmade sig förbandet Olands sydspets på höjden av 
Ossby och fortsatte rätt in i fördärvet. 

Sedan "Wartburg" den 18-21 juni programenligt kommit på plats mellan 
Memel och Oland, ombads Sverige minska luckan mellan denna och den egna 
kusten med minor inom eget sjöområde. Efter någon tvekan lades minorna ut den 
28 juni utanför Ossby. Platsen märktes med en svart boj vid Ossbygrund, en röd 
500 m utanför denna och en annan röd 500 m syd den röda bojen. Mineringen 
låg strax öster om de röda bojarna. Det skedda inrapporterades av tyske marin
attachen i Stockholm till OKM därhemma, med angivande av spärrens läge, ut
prickning, bevakning m m. Overkommandot underlät emellertid att vidarebeford
ra informationen till vederbörande den snabbaste vägen och sände den i stället 
per post. Minfartygen blev utan detta viktiga meddelande. Preussen t ex avgick 
den 5 juli kl 1900 från Swinemiinde till Åbo utan vetskap om de svenska minor
na. Vid avfärden från Åbo tre dagar senare kände förbandschefen bara till 
"Wartburg". Det hjälpte föga att den svenska mineringen redan i en veckas tid 
bekantgjorts i såväl radio som press samt i "Underrättelser för Sjöfarande". 
Sveriges radio togs inte in av tyska krigsfartyg och ej heller hade man tillgång 
till svenska tidningar. 

Den 9 juli svarade minsveparen Sandön (löjtnant Stig Axelson) för sjöbevak
ningen av mineringen och låg på position vid Ossby dubbelballongprick Kl 1845 
siktades tre stora fartyg förande tysk flagg på linje i norr, styrande uppskatt
ningsvis kurs 170° . De ledsagades av åtta motorbåtar. Sandön gick mot de när
maste båtarna och lade sig ivägen för dem, med den internationella signalen 
"gira babord" hissad. Flaggorna var svåra att läsa, då det var nästan vindstilla, 
och tolkades av T annenberg som "eld ombord, behöver hjälp", vilket verkade 
otroligt. Kl 1900 hissade Sandön signalen "minor i Er väg, dreja bi och avvakta 
order" . Men tyskarna reagerade icke. De besvarade ej signalerna, utan bibehöll 
fart och kurs . Många dyrbara minuter förflöt innan löjtnant Axelson muntligen 
hann varna den närmaste R-båten om minfaran och nödvändigheten att genast 
gira babord. Fartygen fortsatte på sin sydliga kurs på c:a 3' avstånd från land 
och Sandön följde efter mot seglingsrännan. Då tyskarna fortsatte rätt mot mine
ringen avgav Sandön som sista utväg ett långdraget sirentjut, men utan verkan. 
Kl 1910 stötte Preussen på en mina, fattade eld och sjönk efter flera explosioner. 
Samtidigt detonerade en mina under T annenbergs förstäv, fastän chefen beordrade 
full back. Med stoppad maskin togs fartyget under bogsering av två R-båtar. 
Men en annan mina midskepps orsakade stark styrbords slagsida. Fartyget kant
rade och sjönk kl 1958. Hansestadt Danzig höll på att ramma den brinnande 
Preussen och försökte genom full back undgå kollisionen. Därvid detonerade en 
mina invid maskinrummet, stoppade båda motorerna och orsakade explosioner 
och bränder inombords. Aven det tredje minfartyget sjönk efter att redlöst ha 
drivit norrut. Platsen för katastrofen var c:a 56 °15'N-l6°43'0. Overlevande 
bärgades av R-båtarna, som till Sandön hämtade 16 svårt skadade jämte en läka
re och sjukvårdare. De avlämnades samma kväll i Kalmar. I döda förlorade 
Tannenberg 10, Preussen 4 och Hansestadt Danzig 6. De räddade anlände med 
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R-båtarna den 10 juli på morgonen till Swinemiinde, där de lätt sårade fördes 
till lasarettsfartyget Stuttgart. Resten bemannade i sinom tid nya minfartyg. 

Tyskarna hade först trott de torpederats av ubåtar, tills den obehagliga san
ningen gick upp. Sandöns förfarande vid avgivande av varningarna kritiserades 
därpå. Istället för flaggsignalerna i det vindstilla vädret borde chefen ha signa
lerat t ex "mina" med blinklampa eller siren oavbrutet, vilket troligen hade stop
pat fartygen i god tid. Nu gick kostbara minuter förlorade vid talkandet av 
flaggsignalerna . Men olyckan hade verkligen kunnat undvikas, ifall båtarna i 
denna oklara situationen genast stoppat sin framfart. Och ifall informationen 
inom de egna instanserna löpt säkrare och snabbare. Den ansvarige officeren 
inom OKM drogs sedan inför krigsrätt för sin försummelse. 

För att undersöka möjligheten till bärgning a v de sjunkna fartygen sveptes 
mineringen upp den 20 augusti och ersattes med en ny sådan utanför Gräsgård. 
Men vid en i september utförd undersökning visade de sig vara så svårt skadade, 
att en bärgning var olönsam. Sjöfarten varnades för vraken och navigeringen 
skedde längs en utstakad segelränna. Åren 1952-53 bärgades vraken slutligen. 
Vid Ossby erinrar en minnessten om katastrofen. 

Sl utbetraktelse 

Redan innan två veckor gått tillända från den överraskande starten av opera
tion "Barbarossa" var Finska viken i det stora hela avstängd från Ostersjön. 
Minfälten i dess mynning och smalaste del hindrade nästan all sjöfart där. Där
med hade det av bägge parterna - av olika skäl - eftersträvade "inkorkandet" 
av viken förverkligats. 

Tyskarnas andel av minor + svephinder omfattade "Apolda" (581 + 673), "Cor
betha" (400 + 700), "Gotha" (12 + 0), D 1-5 (302 + 180) samt finnarnas "Kipi
nola" (200 + O) och "Kuolemajärvi" (200 + O) eller inalles 1695 + 1553. Den sov
jetiska centrala minpositionen innehöll 3059 + 498, spärren väst Nargö 500 minor. 
Alltsomallt fanns således 5254 minor och 2051 svephinder på plats. 

Genom att de utlagts vid olika tidpunkter och på olika platser inträffade inga 
sammanstötningar deltagarna emellan. Tyskarnas mineringar ställdes icke allvar
ligt på prov, emedan sovjetflottans övervattensfartyg till en början icke försökte 
forcera dem. Ryssarna lärde småningom känna deras läge, men nöjde sig med att 
öppna mindre luckor i dem. Bristen på minsvepare hindrade tydligen en vidlyf
tigare upprensning av farvattnen. Härigenom bibehöll minfälten sin farlighet och 
effektivitet till hösten och orsakade ryssarna en del förluster ännu i december vid 
den slutliga evakueringen av Hangöudd, deras sista stödjepunkt i väster. Men 
någon större nytta av de med möda uppbyggda hindren hade tyskarna trots allt 
inte. Sjökrigets tyngdpunkt försköts mycket snart allt längre mot öster in i Finska 
viken . Spärrarna inkräktade i hög grad på de egna fartygens rörelsefrihet. Fin
lands marina ledning räknade fullt riktigt med en mycket begränsad rysk aktivi
tet och ansåg att minvapnet redan i ett tidigt skede borde ha insatts i längre 
österut belägna vatten. Denna ståndpunkt hade icke helt beaktats av tyskarna vid 
verksrällandet a v "Barbarossa" -planen till sjöss. 
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Gtupperna 2 och 3 tilldelade fartyg 

Grupp 2: 

2. S-Flottille : S 41-44, S 46, S 104-106. 
I/5. R-Flottill e: R 53-57. 
CARL PETERS (depåfartyg) 
MONSUN, TAIFUN (bogserbåtar) 

Grupp 3: 

1. S-Flottille: S 26, S 39-40, S 101-103. 
II/5 . R-Flottille: R 60-64. 
TSINGTAU (depåfartyg) 
FOHN, P ASSAT (bogserbåtar) 

Förluster: 

S 43 och S 106. Minor. 27 juni N. Dagö. 
R 60-62. Explosion. 13 sept. Helsingfors örlogshamn. 
FOHN. Mina 21 nov. S. Hangö . 
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Kablar 

LILJEHOLMENS KABEL 
Kraftkablar för alla ändamål 

också för små och stora fartyg 
Box 42108- 12612 Stockholm 

Telefon 08-188040 

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI 
ABFRIGOR 
Tel. 08/67 93 10 

Tel. 040/ 18 82 lO 

Konsultbyrå 
Konsulteronde med Specialitet 

STORKOKSANLÄGGN INGA R 
Vi utför, enligt modernaste principen 
Planskisser, entreprenadhandhngar för 
all köksinredning och apparaturutrust
ning, allmän köksteknisk rådgivning 

Erik Melins 
Ingenjörsbyrå : AB 

Skeppar Karls Gränd ~ 
lll 30 STOCKHOLM Tel . 08/11 55 02 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och stolpar av 
starkförzinkat eller plastbelagt stål 

samt av lättmetall 
Tel. 0411/44380 RYDSGARD 

Litteratur m. m. 

BALTITSY SRAZJAJUTSA 

av V. F. Tributs 
(Kalinin grad 1975. 271 sidor. Pris 88 kopek) 

Den krigstida sovjetryska Baltiska el. Ostersjöflottans befälhavare amiral Vladimir 
Fi lippovitj Tributs, har under efterkrigsåren gjort sig känd som en produktiv krigshisto
risk författare. Förutom medarbetarskap i tidskrifter, sådana som Morskai Sbornik 
(Marin Samling) och Vojenno Istoritjeskij Zjurnal (Krigshistorisk Tidskrift) har han bi
dragit med artiklar i olika sammelverk, såsom t. ex . "Krasnoznamennyi Baltiskij Flot 
v bitve za Leningrad 1941-1944 gg." (Baltiska Rödfane-Flottan under kampen om 
Leningrad å ren 1941-1944) Moskva 1973. Av hans egna böcker förtjänar omnämnas 
"Podvodniki Baltiki atakujut" (Bal t-ubåtsmännen attackerar) Leningrad 1963, "Baltitsy 
nastupajut" (Balterna angriper) Kaliningrad 1968 och "Ba ltitsy vs tupajut v boi" (Balter
na träder till strid) Kaliningrad 1972, vi lka trots sin subjektiva tendens, ger en viss in
blick i Ostersjöflottans operationer. 

Det är därför med en viss förväntan man tager del av författarens senaste verk 
"Baltitsy srazjajutsa" (Balterna kämpar). Isynnerhet som större delen av boken behand
lar den stort upplagda, men icke särskilt resultatrika ubåtsoffensiven 1942 från det be
lägrade Leningrad ut på Ostersjön. De 30 ubåtarna uppnådde som bekant ett rätt magert 
resultat, i det högst 20 lastfartyg (ca. 38.000 brr) förstördes av deras torpeder. Själva 
förlorade ryssarna minst dussinet ubåtar med man och allt. Dessa siffror har den väster
länd ska forskningen efter noggrant sovrande av tillbudsstående uppgifter redan för länge 
sedan kommit till. 

Med dessa fakta i minn et blir Tributs' skildring av de egna ubåtarnas bravader när
mast en besvikelse. Enligt författaren sänkte eller skadade ubåtarna 60 (sextio) lastfartyg 
och några krigsfartyg und er 1942 års kampanj. Detta trefa ldiga resultat förblir tyvärr 
den "kapitalistiska världens skriftställare" en gåta. Emedan vissa lämpliga avsnitt av i 
väster publicerade böcker och artik lar i ämnet av Meister, Rohwer, Ekman m. fl. citeras, 
borde i desamma framförda uppfattningarna vara författaren välkända. Men han under
låter nämna dem, emedan dc icke passar in i stycket. Be rättelserna är ju avsedda för en 
egen inhemsk publik och bör följaktligen framträda i en möjligast positiv dager . Objektiv 
historisk sanning behöver en sovjetskribent inte följa. 

De utförliga skildrin garna av de bästa ub åta rnas expeditioner blottar inga nya, förut 
okända fakta. Men i motsats till tidigare framställn in gar av samme författare, nämn er 
han denna gång mycket sparsamt de förintade fartygens namn. Att även fem fartyg 
under svensk flagg föll offer för ubåtarna förtiger han helt. Deras namn letar man för
gäves efter. Men händelseförlopp och datum stämmer exakt med vad man i Sverige vet 
om de fem sänknin garna, som skedde inom svenskt territorialvatten utan förvarning: 
Ada Gorrhon 22 juni SO Norra Möckelby (Stsja 317-Mochov), Margareta 9 juli O. Krå
kelund (S 7-Lisin), Luleå 11 juli SO Idö (S 7-Lisin) , C. F. Liljevalch 18 aug. O. Väster
vik (L 3-Gristjenko) och Bengt Sture 29 okt. SO Trelleborg (Stsja 406-0sipov). 
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Varför vill eller vågar Tributs icke nämna dessa för honom troligen bekanta svenska 
fartyg? Antagligen emedan den officiellt påbjudna linjen redan för flera år sedan för
bjudit det. Hans senaste bok tyder på, att man på sovjetryskt håll aldrig kommer att 
erkänna eller ens beklaga sänkningarna av svenska handelsfartyg. Dylika övergrepp eller 
miss tag gör man ej på det hållet. 

I likhet med andra sovjetryska verk lider även Tributs' bok av den beklagliga tenden
sen att uppförstora de egna framgångarna och dc fi entliga förlusterna, samtidigt som 
man förringar de egna eller helt enkelt utelämnar dem. Ett litet exempel (sid. 52-53): 

Sedan ryssarna i mitten av dec . 1941 utrymt Hogland, besattes ön av en svag finsk 
pluton. Denna överraskades på nyåret oväntat av en från Lavansaari över isen komman
de rysk stöttrupp på ca. 200 man och måste hals över huvud rymma fältet, med förlust 
av l man. Enligt Tributs förlorade den "fascistiska garnisonen" 150. En orimlighet, då 
denna inte ens uppgick till en tredjedel härav. Vid den avgörande striden den 28 mars 
var den dåvarand e ryska garnisonen 500 man helt underlägsen de över isen framryckan
de 3.000 finnarna. Av ryssarna stupade 390, 30 togs tillfånga, medan resten kom undan . 
Finnarnas förluster var 61 döda. Men enligt Triburs hade finnarna ca. 1.000 (tusen) stu
pade, orsakade av garnisonen, som drog sig ti llbaka till La vansaari och Tyters. Man frå
gar sig varifrån dylika siffror härstammar. 

Den dag man från sovjetryskt håll kan vänta en objektiv, sanningsenlig skildring av 
vad som verkligen hände till sjöss under krigsåren synes tyvärr fortfarande vara långt 
avlägsen. Men vi lever i hoppet. 

P. A. D. 

DET TYSKA UBATSVAPNETS UPPBYGGNAD 

D å det tyska ubåtsvapnets chef under VK II - storamiral Karl Dönitz - under 
Ni.irnbergsrättegången 1945/ 46 stod anklagad för krigsförbrytelser utgjordes mycket av 
bevismaterialet a v det arkivmaterial de allierade beslagtagit 1945. 

Tack vare att de tyska arkiven successivt återlämnats till Förbundsrepubliken, och 
delvis även publicerats, har historikerna redan kunnat belysa mycket av krigföringen . 

Ubåtsvapnets utveckling och ubåtskrigföringen har hittills dock behandlats ganska 
summariskt. 

Under början av 1900-talet rönte ubåtsvapn et icke någon större uppmärksamhet i 
Tyskland .Tirpitz trodde helt enkelt inte på denn a typ av "nymodigheter". Först i an
slutning till VK I :s utbrott ökade intresset för ubåtar i den tyska marinen. 

I Tyskland liksom i så många andra stater - då som nu - hade man svårt för att 
bryta gamla doktriner. 

Ideerna om hand elskri g med ubåtar stötte på sta rkt motstånd i den tyska ledningen. 
Tirpitz, som var motståndare till ubåtskriget, tvingades till sis t att avgå. 
Det tyska ubåtsprogrammet hann dock aldrig genomföras - kriget tog slut. 
Under åren 1919-1935 byggde man i Tyskland upp ett nytt hemligt ubåtsvapen, trots 

att man i Versailles-freden förbjudits att inneha ubåtar. 
I årets nummer av Aktuellt och Historiskt (Militärhistoriska Förlaget, Militärhögsko

lans Militärhistoriska avdelning) har fil. kand. Leif Stjerna redovisat de tyska ansträng-
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ningarna att- trots Versailles-freden- bygga upp ett ubåtsvapen. 
Här beskrivs hur man genom sammanställning av arkivmaterial, ubåtsjaktutveckling, 

enskilda utredningar vid skolor samt ubåtsprojektering för Argentina, Turkiet, Spanien, 
Japan m. fl. skaffade sig erforderliga kunskaper och hur man på olika vägar smög in en 
ubåtsorganisation i de ordinarie stabsfunktionerna. 

Under åren 1935-38 började man så sakta att bygga egna ubåtar igen, men först 
under åren 1938-39 fick ubåtsbyggandet ordentlig fart . 

Nu fö ljer i snabb följd olika faser av utvecklingen. Uppgång genom den s. k. z-planen, 
nedgång då operation "Barbarossa" krävde alla resurser och från 1943 fram till krigs
slutet en helhjärtad satsning på ubåtar. 

Aktuellt och Historiskt redovisar perioden fram till 1935 - alltså den rid ubåtsut
vecklingen måste hemlighållas. Srjernas uppsars torde vara av intresse för envar som 
sysslar med sjökrigshistoria. 

För den yttersta vänstern torde Klaus-Richard Böhmes uppsats - "Friedrich Engels 
som milirärreoreriker" - vara en nagel i ögat. Här redovisas fakta som dagens suppor
ters sannolikt helst vill glömma. 

Arne Stade visar på nytt källmaterial om "slaget" vid Södra Stäket - kanske till 
glädje inte bara för Södermanlands regemente . 

Årets aktuellt och historiskt är överhuvud taget läsvärd . 
HAKE 

Tanka hos Nynäs 
·det svenska oliebolaget 

Då och då har vi hos 
blågula Nynäs speciella dagar·, 
när det är extra billigt. • 
Och du kan hitta fyndgrejor 
både för dig och bilen. · 
Välkommen! 
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Det varvåra 
kvalificerade arbeten åt försvaret 

o 

som 9av oss vara resurser 
pa den civila sidan. 
Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret. 

Byggde upp en organisation , som ku nde tillfredsställa 
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga 
kund . Där små marginaler finns för fel och brister. Där 
högsta precision är en självk larhet. 

På så sätt skapades det Telub som idag används av 
många civila företag . Vår regionala service-organisation . 
Vår verkstad för centralt underhåll och 

legotillverkning . Vår konsultavdelning TELUB 
med experter på olika om råden . 

TR l N OVI D-l<il<aren 
liten i format - st·or i prestanda 

Generalagent 

TRINOVID är någonting mer än en vanlig 
kikare, den är ett högklassigt instrument för 
närkontakt, framställd av Leitz, Wetzlar, 
tillverkare av den världsberömda Leica
kameran. 

LEITZ TRINOViD 8x32B 
Allround kikao-e med synfält 130 m på 
1000 m. Perfekt på sjön och på land. Lätt
hanterlig och greppvänlig ger den möj
lighet till exakta observationer. Höjd 
117 mm, bredd 115, vikt 520 g. 

LEITZ TRINOVID 7x42B 
En verklig nattkikare. Den stora utgångs· 
pupillen är en fördel för sjöfarare och 
andra som måste göra fullgoda observa
tioner från ostadigt underlag. Höjd 167 mm, 
bredd 125, vikt 650 g. 

TRINOVID finns dessutom i 8x40B och 
10x40B. Ring eller skriv till oss efter pro· 
spekt. 

T el 08/23 50 60. 

6= Fullt synfält även för glasögonbärare. 

Brandt Optik AB - Box 27053 - l 02 51 Stockholm 



MARINVARVET 
o 

FARÖSUND 
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 
Slipar för mindre och medelstora fartyg. 

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

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 
Marinvarvet, Fårösund 

te l. 0498/214 00 V x. 

Lägg ritningarna på bildkort 
Säkert- Tryggt- Ekonomiskt 

Vi utför arbetet. R i n g oss. 
Specialfirma för arkivfotografering 

Viggbyholmsvägen 75 
18364 TÄBY 
Telefon 08/75610 75 

ERNST NYMANS 
HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 102 98 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

lihlship ab 
KIHLBERGS FARTYGSAGENTUR AB 

SKANDINAVISKA FARTYGsAGENTUREN AB 

Försäljning av fartyg och motorer 

Skeppsbron 4, 411 21 GOTEBORG 
T el. 17 62 90. T gr. Kihlship. Telex 21 300 

Lennart Kihlberg bost. 28 23 96 
Bo Langley bost. 40 40 29 

Agentur : Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 

Comarin AB 

X-ponent-systemet för 
rationell verktygs
hantering ... 

Tillverkningsprogram : 

Väggpaneler 
Montörvagnar 
Verktygsskåp 
Förvaringsfack 
Byggprofiler m. m. 

X-PONENT sTALINREDNINGAR AB, Sundsvall 
T el. 060- 12 56 20 växel 



Rederiaktiebolagen 

Ragne & Ostenia 

VXSTERVIK 

Linjetrafik: skandinavien-Great Lakes & vice versa. 

Tanktonnage 

BURTONS 
Rörställningall 
i särklass 

Rör och kopplingar f6r 
byggnadsstallntngar, hyll
inredningar, skJulkonstruk
tioner m. m. 

BYGGMÄSTARNES MATERIAL AB 
Framnäsbacken 5, Box 1065, 17122 SOLNA 1, Tel. 08/820390. 

SPERRY MARINE 
SYSTEMS 

Nautiska Instrument 

CHADBURN Maskintelegrafer 

WYNSTRUMENTS Vindrutetorkare 

KROHN & S0N A/ S Magnetkompasser 

BEAUFORT Livräddningsflottar 
"Svenska Marinen valde Sperry Marine Systems gyroutrustning 
för nya ubåtar och patrullbåtar." 

C A CLASE AB 
Fack - 40110 GOTEBORG 1 

Tel. 031/54 01 50 telex 20696 

Handelsrör, tryckkärlsrör, konstruktionsrör, 

mjuka stålrör, förnätade polyetenrör, stål-

rördelar och flänsar . Hejar- och stuksmide. 

WIRSBO BRUKS AKTIEBOLAG 



En mustigt god ärtsoppa. 
Tre Kök! 
Som du sätter egen piff på 
med timjan, mejram 
eller tärnad gul lök. 
Go'middag med lite fantasi. 

•• artsoppa 
med fläsk 

STOCKHOLMS KUSTARTILLERIFÖRSVARS 
VARV OCH VERKSTÄDER VAXHOLM 

Renoveringar av motorer, dieselutrustningar 
och backslag 

Tectylbehandling 

Svetsning ocr plåtslageriarbeten 

Argonsvetsutrustning 

Slip för fartyg upptill 150 ton 

ULTRALJUD 
AMLAB AB är Sveriges största företag för ut

veckling och tillverkning av ultraljudapparater 

och hydraakustiska utrustningar. Vi har 15 års 

samlad erfarenhet av ultraljud och kanske även 

lösningen till Edra problem. 

AMLAB AB Frejgatan 23 Box 54 

14901 Nynäshamn Tel. 0752-12170 



n1tu 
FRIEDRICHSHAFEN 

MOTOREN- UND TURBINEN-UNION 

M.A.N. MAYBACH MERCEDES-BENZ 

Kompakta motorer- kompletta aggregat 

400-6000 hk 300-4400 kW 

Orlogsfartyg, ubåtar, patrullbotar, tull - och 

räddningskryssare, fiskefartyg, bärplansbåtar 

och lustyachter liksom många andra sorters 

fartyg världen över utrustas med MTU-motorer 

och aggregat. 

Med kunskap och progressivitet koncentrerar 

sig MTU på optimal effekt inom minsta volym 

och lägsta vikt 

Ring gärna och rekvirera rikt illustrerade 
prospekt. 

AB Marindiesel, Kronobergsgatan 21, 

112 33 Stockholm Tel 08/54 07 25 

Axel Abrahamsons Tryckeri Ab, Karlskrona 1976 
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