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Ledamoten 

LARS WERNER 

Tekniska utvecklingstendenser 
inom telematerielområdet 

Konsekvenser för marinen 

Sammandrag av årsberättelse för 197 3 i vetenskapsgrenen " Handvapen, artilleri
och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik." 

r-----------------------------------, 

Amnesvalet innebär en begränsning som sällskapets 

stadgar medger men är i vissa avseenden även en ut

v idgning. 
De tekniska utvecklingstendenserna tillhör flera av 

de ämnesområden som finns uppräknade i sällskapets 

stadgar. Till sin karaktär är de generella, men ut

fallet har hittills mest accentuerats inom vapentek

niken. 
En ytterligare begränsning har gjorts, då utveck

lingstendenser som berör teleteknisk krigföring ej med

tagits. 

~------------------------------------_/ 

INLEDNING 
Studerar man sällskapets årsredogörelser för perioden 1962-1972 finner man, 

förutom den höga aktualiteten, många gemensamma utvecklingstendenser inom 

vapenteknik, marin organisation, utbildning och personal. Detta ledde för min 
del till ett antal frågor, som kortfattat kan sammanfattas sålunda: "Finns det 

någon gemensam teknik, vars egen utveckling påverkar den "överliggande" tek
niska utvecklingen och kan ett studium av denna underliggande teknik ge något 
underlag för en bedömning av övrig teknisk utveckling"? 

Vår egen vapentekniska utveckling anser jag vara så väl känd att jag ej behö

ver beröra den, men stämmer dess utvecklingstendenser även för handelsmarinen? 

Ur en delrapport - "Underhåll av framtida fartygssystem" - som Sveriges 
Redarförenings tekniska kommine givit ut om "Utvecklingsprojekt BAFF (Be

manning av tekniskt avancerade fartyg i framtiden)" - kan jag sammanfatta 
följande som tar sikte på förhållanden och teknik 1980-1985. 

- Utvecklingen driver fram (med smärre modifieringar för vissa frakttyper) 

extremt korta hamnuppehåll (genom större lastnings-/ lossningsresurser och in-
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tegrenng med övriga transportmedel), högre farter och högre regldaritet samt 
fortsatt utveckling av specialtoniiage. Dessa krav söker man möra med tekniskt 
avancerad utrustning och "roterande" besättningar. 

- Statistisk jämförelse mellan anskaffningskostnader och drift-uh-kostnader 
v isar att de senare för ett linjefartyg (10 000 DWT, 50 Mkr), redan efter 4 år, 
uppgår till samma summa som anskaffningskostnaderna. För övriga typer t ex 
container- och tankfartyg sker detta efter 7 resp 15 år. Uh-kostnaderna uppgår 
f n i genomsnitt till 7-10 Ofo av alla fartygstypers årskos tn ader. (För ett tank
fartyg på 200 000 DWT med anskaffningskostnad 180 Mkr t ex ca 3,3 Mkr) . 

- De tekniska funktionerna ombord liksom integrationen av desamma förut
sätts öka. De manuella reservfunktionerna minskar. Inslaget av elektronik ökar 
kraftigt. Totala felflödet per funktion minskar men ökar totalt set t liksom rela
tiva andelen "slumpfel". 

- För att hålla nere uh-kostnaderna sätts resurser in på att få mer genom
tänkta systemfigurationer med modulisering och explicita reservfunktioner (re
dundans) samt inbyggda fellokal iseringsresurser. 

- Underhållsinsatserna förskjuts från förebyggande till avhjälpande under
håll "vid behov" och helst också "vid tillfälle". 

- Besättningen kommer att organiseras friare med arbetsgrupper samman
satta av såväl däcks- som maskinpersonal, varvid storleken av grupperna styrs 
av den tekniska utrustningen ("en mans brygga", vaktfritt maskinrum även un
der gång inomskärs). Nya befälskategorier och organisationsformer kommer att 
introduceras ombord för att ås tadkomma skräddarsydda minimibesättningar. 

Om man bortser ifrån smärre divergenser vid en jämförelse mellan örlogs- och 
handel sflottorna, så finner man att som en röd tråd igenom de flesta utveck
lingstendenserna går beroendet av den elektroniska-teletekniska ut vecklingen . 
L ikaså pågår en markant övergång inom regler- och styrtekniken till elektro
niska lösningar. Lägger man härtill att 50 °/o av nybyggnadskostnaderna för en 
modern fregatt nedläggs i olika elektroniksystem, så finns det följaktligen många 
an ledningar att studera den elektroniska-teletekniska utvecklingens särd rag och 
tendenser för att via dessa söka dra några slutsatser för vår egen del. 

TELETEKNISK UTVECKLING 

Telekomponenter 

Tyvärr saknas moderna definitioner på elektronik- och teletekniksystem. Ej heller 
finns det någon definition på systemens byggklossar - telekomponenterna- var
för vi får nöja oss med en generell uppräkning. Till telekomponenter räknas f n 
halvledare (inklusive dioder och transistorer), elektronrör, motstånd, kondensa
torer och transformatorer (dock med vissa begränsningar i mått och prestanda) , 
kontaktdon, optronik och den stora allt mer dominerande familjen av olika typer 
av kretsar (tryckta, integrerade etc). 
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Den utveckling vi nu upplever medför icke endast konsekvenser för förråds
hållning av reservmateriel utan även nya underhållsproblem och krav på modi
fierad utbildning av operatörer och tekniker. Härtill kommer att en allt större 
del av kostnaderna för vapentekn iska system utgörs av "mjukvarukostnader", 
inkluderande kostnader för projekter ing, konstruktion etc av nya komponenter. 

Vapensystemen integreras alltmer . Genom att allt fler delar i systemen blir 
elektron iska och att allt fler digitaliseras, erhålls ett gemensamt "språk" som en
heter och delsystem kan kommunicera på. Genom att språkbarriären försvinner 
öppnas nya vägar för ett intensivare samarbete samtidigt som enhetstänkandet 
suddas ut. Vapensystemen integreras på den s k makronivån samtidigt som inte
grerade kretsa r införs, vilket medfö r att makro- och mikronivåern a snabbt när
mar sig varandra. Nya typer av komponenter utvecklas och införs på marknaden 
i allt tätare interva ller. Utmärkande för de nya typerna - varav många icke 
har en livslängd mer än 5-10 år - är ökad komplexitet och miniatyrisering, 
bättre prestanda och högre tillförlitlighet. 

För att belysa senaste årt iondens accelererande utveckling ger figur 1 en viss 
hjälp . 

T i d f o r 
s y s t e m
a p p l i -
k a t i o n 

1935-5 5 (ca) 

1955-65 (ca) 

1965-75 (ca) 

1975- 80 (ca) 

1980- ? (ca) 

IC 
MSI 
LSI 

UTVECKL l NG KOMPONE NT TYPER 

Komponenttyper 

Figur l 

Integrated Circuit (Integrerad krets) 
Medium Scale Integration 
L arge Scale Integration (1 00 eller fler funktioner) 

Bestammande 
fOr system -· 
u t v e c k l i n g e n 

elektronroret 

trans i s torn 

integre rade 

k r e t sen 

integrerade 

halvledar

m i n n et 

i n forande av 

sjalvdia

gnostik av 

fel ' sj a l v
reparation 
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Av figuren att döma skulle de flesta komponenterna uppgå i integrerade kret
sar. Så är dock icke fallet. Såvitt nu kan bedömas kommer nämligen många typer 
av diskreta komponenter att framtas även framgent - motstånd, kondensatorer, 
transformatorer, elektromekaniska och optroniska komponenter. Då halvledar
tekniken ännu inte införts på mikrovågsbandet för stora uteffekter, t ex för 
radarutrustningar, kommer även magnetroner, klystroner och vandringsvågrör 
att fortleva och utvecklas även under 70-ta!et. Utvecklingen går dock mot ökad 
miniatyrisering, bättre prestanda och driftsäkerhet. 

Några radikala nedskärningar av antalet förrådshållna komponenttyper kan 
därför icke ske. Däremot kommer successivt antalet enheter inom resp typ att 
minska, varigenom lagerinvesteringar och övriga kostnader kan reduceras. 

Integrerade kretsar 
En signifikant förändring a v marin elektronisk utrustning pågår genom införan
det av integrerade kretsar. Då dessa tidigare inte tekniskt berörts i några rap
porter, kan det vara lämpligt att beröra dem och deras troliga vidareutveckling 
i detta sammanhang. 

Under utvecklingens gång har en mängd olika benämningar på integrerade 
kretsar sett dagens ljus, allt efter graden av integration, miniatyrisering, använda 
material eller uppbyggnadssätt. Grundat på det senare kan följande indelning 
göras. (Figur 2.) 
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(passiva 

l 

l c 
(l ntegrerad krets) 

Tunnfilmskrets 

( katodförstoffn i ng) J 

Monolitiska kretsar 

(aktiva substrat) 

Upp-del ni ng kretsar enl FOA/FTL 

I den integrerade kretsen (oftast förkortat till IC - Integrated Circuit) är 
kretselementen mekaniskt sammanfogade och elektriskt förbundna så att de vid 
specificering, provning, försä ljning och underhåll måste betraktas som odelbara. 
En typisk integrerad krets, uppbyggd t ex på ett kiselsubstrat, kan i dag inne
hålla upp till ett 20-tal funktioner. En blandning av passiva kretsar, konstruerade 

111ed hj älp av tjock- eller tunnfi lmsteknik samt aktiva kretsar, t ex miniatyri
serade transistorer eller dioder, brukar kallas hybridkretsar. Aven hybridkret
sarna måste från underhållssynpunkt betraktas som odelbara. 

De monolitiska kretsarna, som är av två typer - den bipolära och MOS 
(Meta! Oxide Semiconductor ) - framställs ur aktiva kristallsubstrat, och kallas 
ofta i färdigt utförande för "chips". De väsentligaste komponenterna, som produ
ceras med hjälp av denna teknik, är transistorer och dioder. De aktiva kretsar 
som hittills utvecklats har i huvudsak varit av bipolär typ. MOS-kretsarna är 
underl ägsna de bipolära i hastighet och effekt men kräver färre arbetsprocesser 
och mindre utrymme (fler funktioner med högre komplex itet på en given yta), 
varför de blir billigare och härigenom attraktivare som konstruktionselement i 
LSI. Speciella fördelar erbjuder de komplementära MOS-kretsarna - COS
MOS - eller CMOS - uppbyggda av små block som grindar och vippor jämte 
MSI-kretsar - då dessa har mycket låg vilaeffektförbrukning och tål mycket 
höga störnivåer. Tidigare undersökningar har visat att MOS-kretsarna är mycket 
känsliga för joniserande strålning, gamma-, röntgen- och elektronstrålning, vilket 
de i hög grad utsätts för i rymden och vid kärnvapenexplosioner. Kraven på 
ringa vikt medför emellertid att det oftast är omöjligt att skärma av de aktiva 
komponenterna så att den infallande strålningen helt utestängs. Man måste i 
stället konstruera kretsarna så att de fungerar trots en viss strålningsnivå. 

Då den ena typen inte utesluter den andra kan man för vänta att utrustningar 
som utvecklas under 70-talet kommer att innehålla såväl MOS-kretsar som bipo
lära kretsar. 

De monolitiska kretsarna saluförs i en mängd olika utföranden och inkaps
lingar. Typen av kapsling (flat-pack, T0-5, Dual in Iine m fl ) påverkar även 
underhållstekniken. Ur kostnadssynv inkel är plastad inkapsling att föredraga, 
men ännu har den keramiska inkapslingen ett stort försteg i tillförlit!ighetshän
seende. Fortfarande råder stor ovisshet huru vida plastade kretsar kan tåla mer 
än 10 års lagring och ändå vara 100 °/o funktionsdugliga . Om så ej är fallet står 
vi inför mycket svårlösta reservdelsproblem. Troligen är det inte enbart plastens 
bristande täthet ( fuktgenomsläpp) utan även dess "aggressivitet" (p g a mycket 
små föroreningar i plasten) mot halvledaren som är orsaken till bristande funk
tion. 

Upptäckten under 1930-talet att Booles algebra kunde tillämpas i matematik
maskiner ledde till digitalteknikens dynamiska utveckling. Booles algebra bygger 
på två tillstånd: "sanna" och "falska". Matematikmaskinen (dåtidens) byggde på 
reläer med två lägen "till" och "från". De tre reglerna i algebran "OCH", 
"ELLER" och "ICKE" var lätta att framställa elektriskt genom till- och från
slag, d v s "1 "-or och "O" -or. Beroende på önskad funktion kunde de digitala 
kretsarna sedan byggas upp på grundelementen OCH-grindar, ELLER-grindar 
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och lnverterare, oftast tekniskt utförda som "vippor" (flipflops). GrundelementeJ 
sammansätts i sin tur till större komplexa funktioner (block) som avkodare, skift
register m m. Beroende p å dessas olika kapacitet m m talar man om olika krets
familjer. Med den nya tekniken har även följt nya beteckningar för att angl 
(kopplings-)logiken och skilda egenskaper ; temperaturområden, snabbhet, effekt
förbrukning, inkapsling etc. 

Möjligheterna att koppla samman ett antal funktioner till ett block ledde ti l 
uppkomsten av tidigare nämnda beteckningar LSI och MSI. Ett antal ytterligan 
typer är värda att nämna. 

RAM (Random Access Memory) är en motsvarighet till kärnminnet, mer 
skiljer sig från detta, då informationen (som matats in) icke förstörs v id utläs
mngen. 

ROM (Read Only Memory = "minne för oförstörbar information") är er 
annan minnestyp, för vi lken en viss digital kod på ingången ger en unik digita 
kod på utgången, t ex vinkel cp in, ger sin cp ut. Sambandet är " inprogrammerat ' 
i minnesmatrisen. Med samma teknik kan symbolgenerering, kodomvandling eu 
erhållas. Ibland förekommer beteckningen PROM som anger att användarer 
själv kan programmera in önskat program (och även "sudda ut" detsamma). 

skiftregister kan vara statiskt eller dynamiskt. I det sena re fallet cirkulera! 
data kontinuerligt i minnet. Minnet är prisbilligt men logiken runt omkring (son 
skall hålla reda på var informationen finns) blir dyr. 

Om man välj er att definiera komplexitet som "antal funktioner per volyms
enhet" kan följande tabell illustrera utvecklingstakten : 

Komplexitet 

10 

100 

1 000 

Linjär utrustning 

1943 
1955 
1967 
1978 

Å r 

D igital utrustning 

1951 
1958 
1965 
1973 

Komplexiteten ökar således snabbare för digital utrustning eller med en u -
potens per ca 8 år. Motsvarande värde för linjära ((eller analoga) kretsar blir 
12 år. 

Okande komplexitet har alltid hängt intimt samman med miniatyrisering, vaJ
vid vikt och volym per funktion sjunker. Detta möjliggör för konstruktören a t 

bygga in allt fler funktioner i sin apparat, samtidigt som nya system kan u -
vecklas och införas i små volymer. 
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"Komplexiteten" kan även ses utefter en annan linje. Därvid kan man tala om 
en minskande sådan, om man ser på de allt färre apparater, komponenter och 
sammanbindningsledningar som behövs för att erhålla en viss systemfunktion. 

Tillkomsten av integrerade kretsar kan även betraktas som ett första steg i en 
helautomatisering av monteringsförloppet. Fördelarna är: mindre slumpmässigt 
och mer felfritt dragna ledningar och med ca 50 °/o minskade monteringskost
nader. Nackdelar och problem finns i lödningar och insättning av komponenter 
och förbindningar från ena sidan av plattan till den andra. Packningstätheten 
bestäms av kraven på kontrollmöjligheter av alla anslutningsställen. Ingen för
bindningsmetod - virning, svetsning, bondning, limning, klämning eller löd
ning - har hitintills varit helt problemfri p g a begränsade möj ligheter att loka
lisera och diagnostisera avbrott och kortslutningar. Generellt gäller därför att ut
vecklingen inom förbindningstekniken släpar efter övrig utveckling inom tele
tekniken. Trots detta medför den nya tekniken att antalet ledningar kommer att 
minska (l iksom vikter och volymer) genom införande av tidsdelade ledningar 
(gemensamma koax ialkablar) och multiplexboxar. Detta medför att de nu så 
van liga kabelknippena, om icke försvinner, så dock reduceras starkt. 

Problemen inom förbindningsteknikens område kommer i stället att finnas där 
underhållsmässighet och funktionssäkerhet kommer i konflikt med varandra. 
Detta gäller särskilt förbindningar mellan komponenter och kort samt mellan 
korten. (Lätt och snabbt utbyte av kort/komponenter kräver enkla förbind
ningar. Enkla förbindningar ger f n låg funktionssäkerhet). 

Då felintensiteterna minskar samtidigt som funktionssäkerheten per funktion 
successivt ökar liksom i än högre grad arbetskosmaderna torde utvecklingen gå 
emot "köp-slit-släng". 

Elektroniken och de starkt integrerade kretsarna (MSI och LSI) innebär så 
många nya möjligheter, att teknikerna icke kan undgå att utnyttja dem. Konkur
rensen och kraven att komma först medför krav på korta utvecklingstider. Detta 
får köparen betala i efterhand genom ökade underhålls-, modifiering- och stille
ståndskostnader. Skälet är att tekniska prestanda inte är lika beroende av utveck
lingstid som funktionssäkerhet och livstidskostnader. Dessutom saknas en klart 
formulerad "standardiseringspolicy". 

Några principiella synpunkter på framtida underhållet 
av telekomponenter 

Inom marinen finns en invand begreppsapparat för telematerielens uppbyggnad 
(ue, sue, rd), materielvård (driftvård, tillsyn och översyn) och underhållsorgani
sation (A-, B- och C-nivå). Utvecklingen under 70-talet kommer att successivt 
förändra innebörden av dessa olika begrepp. 

Vad gäller materielens hierarkiska uppbyggnad med utbytesenheter och under
enheter till dessa torde utvecklingen medföra att . 

- antalet utbytesenheter (ue) förblir relativt oförändrat även om komplexi-
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te ten ökar, vilket ställer större kr a v på testutrustnmgarna för feldiagnostisering 
och fellokalisering, 

- antalet subutbytesenheter (sue) ökar - en naturlig fö ljd av utbytesenhe
ternas ökade komplexitet, 

- antalet reservdelar (rd = förbrukningskomponenter) minskar som en na
turlig följd av övergången till kretskort/ integrerade kretsar . Många reservdelar 
kommer att utgöras av kretskort, 

- antalet "köp-slit-släng" -artiklar kommer att öka. 
Detta kommer i sin tur att medföra förändrade rutiner för r eservmaterielbe

räkning, speciellt som det kan tillkomma enheter (kretskort) som endast kan 
repareras ett fåtal gånger. Utvecklingen skulle för den materiell a uppbyggnads
tekniken kunna skisseras på sätt som framgår av figur 3. 

u e 

För fartyget/förbandet 

50-talet 

ue = utbytesenhet( er) 
sue = subutbytesenhet( er) 
r d = reservdelar ( förbrukningskomponenter ) 
uh = underhåll 
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70-talet 

Den skisserade utvecklingen medför ofta krav på en kvalificerad testprocedur 
och god kontroll över såväl produktions- som underhållsprocessen på grund av 
kretsarnas komplexitet. Testutrustningen måste därför ofta styras eller innefattas 
av en dator. 

För viss utrustning kan der därför vara ekonomiskt fördelaktigare att i stället 
anskaffa fle r reservdelar och mindre (enklare) testutrustning än färre reservdelar 
och full utrustning för dessas underhåll /reparation. 

Uppbyggnadsmetodiken - ue, sue och rd - bygger i princip på tre repara
tionsnivåer med olika personella och materiella resurser. Om man utgår från 
gjorda erfarenheter och trolig teknisk utveckling talar många skäl för en redu
cering a v nuvarande tre uh -nivåer. Vilken bör i så fall bortfalla? 

Mot möjligheterna att drastiskt reducera antalet uh-nivåer står " arvet", d v s 
all vår gamla materiels krav på underhåll och pågående fredsmässiga rationali
seringssträvanden för att sammanföra visst underhåll av gemensam materiel till 
en plats, t ex till en hu vudverkstad. 

Men låt oss bortse från detta. Vilken nivå ell er nivåer kan då rationaliseras 
bort? 

Kontroll av en anläggnings operativa/ tekniska prestanda måste alltid kunna 
göras ombord/vid förbandet. Detta är en förutsättning för all taktisk planering 
och aktivering av bakre uh-resurser. Vissa uh-åtgärder måste därför alltid kunna 
vidtagas på A-nivå. Kan man tänka sig att koncentrera allt underhåll till enbart 
A-nivån (jämför figurens 90-tal)? Detta alternativ torde vara orealistiskt - även 
om antalet ue/sue ökas ombord/vid förbandet för att medge en tillräckligt hög 
operativ tillgänglighet - då man bl a icke kan få den uppföljning av system
och komponentfel som är erforderlig. Ser man på utvecklingen av marin materiel 
kan man spåra en hopslagning av ue och sue, d v s reparationerna av dessa kan 
göras på en nivå. 

För en hopslagning av reparationerna även i övrigt till en nivå "B-C" talar 
följande argument 

- färre reparationer och därmed större svårigheter att uppehålla teknikernas 
kunskaper och reparationserfarenheter, 

mycket snabbt växande personalkostnader, 
ökande omkostnader i övrigt, t ex test- och mätinstrument, behov av dator-

stöd. 

Övriga utvecklingstendenser, priser m m 

Kostnaderna för elektronikprodukter har under senaste år visat en sjunkande 
trend. Detta har inte minst avspeglats inom datorområdet. Denna trend kommer 
att accentueras under 70- och 80-talen beroende på utveckli ngen av integrerade 
kretsar och LSI. Trots detta bedöms totalkostnaderna för nya system att öka, då 
den ökande komplexiteten automatiskt kommer .at t öka kraven på större arbets
insarser under utvecklingsskedet - icke minst för att få fram nya komponenter. 
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De komplexa komponenternas nedtrappning, d v s utbytesenheter övergår till 
underenheter som i sin tur ersätts a v t ex kretskort, kommer att på verka struk
turen på många företag inom elektronikbranschen. Utveckling av enklare kom
ponenter försvinner och elektroingenjörerna övergår från " apparattänkande" till 
systemtänkande. Denna utveckling på verkar även samspelet komponent- och 
apparattillverkare, som förändras allteftersom allt fler komplexa enheter erbjuds 
som klarar av allt fler funkt ioner. 

En viss - med betoning på viss - uppfattning om företagens framtidss yn på 
utveck lingen av telekomponenter ger deras försäljningsprognoser. Enligt dessa 
förväntas minskningar äga rum för "enkla" komponenter typ transistorer, dioder, 
elektronrör m fl. Okning väntas för optoelektronik, integrerade kretsar och bat
terier. I övrigt förväntas normal, måttlig ökning. Marknaden förväntas stabili
sera sig omkring ett tillverkningsvärde av 10 milliarder dollar. En jämnare för
delning mellan USA, Västeuropa och J apan torde komma att ske (f n USA ca 
45 Ofo och övriga 27,5 °/o vardera). Den japanska tillverkningskapaciteten kan 
utan svårighet flyttas över från "entertainment"-sidan till de två öv riga grup
perna, industriella och militära komponenter. För Osteuropas tillverkningskapa
citet föreligger inga officiella siffror. 

I detta sammanhang bör observeras att Sveriges import av telekomponenter 
1972 hade ett värde av cirka 384 Mkr. Vår egen tillverkning var värd omkring 
46 Mkr. Dessa siffror avspeglar vårt stora importberoende. 

Något om utvecklingen inom datorområdet 

LSI och integrerade kretsar kommer att på 70-ta!et få en avgörande betydelse 
vid konstruktion a v datorer samt för dessas organisation, tillförlitlighet, kost
nader och programvara. Vinster genom LSI -tekniken kan utnyttjas särskilt för 
mycket små och billiga datorer. 

Den tekniska utvecklingen av datorer har icke följts av motsvarande utveck
ling av mjukvaran i form av lätthanterliga språk och program. Tekniken att 
presentera utdata befinner sig på en ännu lägre nivå, och det torde dröja innan 
balans uppnås. 

Trots nämnda nackdelar måste vi räkna med att datorn - gemensam eller 
uppdelad i flera med skilda uppgifter - kommer att bilda kärnan i (vapen-) 
systemen. En kärna som måste ha hög tillförlitlighet och underhållsmässighet. 
Detta kräver i sin tur självtest med ev automatisk självkorrigering/byte av såväl 
program som delar av datorn vid fel/haverier. Dessa förutsättningar föreligger 
f n inte, men torde icke vara ouppnåeliga. 

I detta sammanhang bör varnas för den övertro som florerar om den centra
liserade datoriseringens välsignelser. CM framförde beträffande FPE-systemets 
utveckling i militärledningen 1973-06-0 1 följande: "På papperet tycks det inte 
finnas några begränsningar av vad ett informationssystem kan klara ut, bara 
man samordnar tillräckligt mycket och gör det stort". Detta uttalande har ge
nerell giltighet. 
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I samband med datorer talas ibland om minidatorer, ibland om mikrodatorer. 
Det finns en principiell skillnad mellan dessa . En mikrodator bör inte ses som en 
"dator" utan som ett litet, prisbilligt, effektsnålt och programmerbarr system av 
LSI -kretsar som tillsammans med konventionella integrerade kretsar är special
konstruerat för t ex övervakning och kontroll. LSI-kretsarna utgör härvid 
centralberäkningsenhet och minne(n). De konventionella kretsarna används för 
kringfunktionerna (t ex in- och utmatningsenheter j. De funktioner som skall ut
föras styrs av ett program som präglas in i programmeringsmoduler av typ ROM 
eller PROM. 

Beroende på systemkomplexitet och de uppgifter som skall lösas får man föl
jande kedja 

- sekvenskretsar (få och enkla beräkningar i småsystem) 
- mikrodatorer (standardiserade/omprogrammerbara, mindre komplicerade 

beräkningar/funktioner vid lägre systemkomplexitet) 
- minidatorer (programmerbara beräkningar/övervakningsfunktioner vid 

högre systemkomplexitet med krav på snabbhet, flexibilitet och stor minnes
kapacitet) 

Mikrodatorerna är påfallande billiga med hänsyn till siri komplexitet. Men den 
som köper en mikrodator måste äve n räkna med kostnaderna för programmering. 
Kostnaderna hårdvara/mjukvara anges ofta som l till 10. I detta samman
hang bör observeras att alla i marknaden nu saluförda mikrodatorer icke kan 
programmeras 1 mer än ett utförande, d v s man kan inte ändra datorns instruk
tionsrepertoar . 

KONSEKVENSER FÖR MARINEN. NÅGRA SYNPUNKTER 

Underhålls-, förrådshållnings- och utbildningskostnader har sällan fått avgöra 
ett systemval, även om man erfarenhetsmässigt vet att dessa kostnader stiger 
snabbast och därigenom di rekt begränsar framtida valmöjligheter. Allt för ofta 
har systemval gjorts som resJuterat i att underhållet fått tjänstgöra som "konst
gjord andning". Onskemålen - mindre krav på personal, enklare handhavande, 
längre underhållsintervaller etc - har fått stå tillbaka för andra mer påträngan
de krav . 

Traditionellt ligger utvecklingen på komponentsidan ett decennium före system
utvecklingen i Sverige. Fortast sker förändringen inom flyg- och rymdtekniken. 
Av denna kan man förutse, att en avsevärd del av nuvarande utrustning för 
reglering och indikering kommer att ersättas av elektronik, allteftersom denna 
blir billigare och driftsäkrare . Utvecklingen går mot kvalificerad funktionsöver
vakning med tidig indikering av underhållsbehov. Det tradit ionella behovet av 
förebyggande underhåll torde komma att försvinna och det . avhjälpande att bli 
dominerande. Denna trend kommer att påverka all underhållsplanering på lokal 
nivå och medföra kostnads besparingar. Reservmoder (dubblerande funktioner) 
och utbytessystem minskar drastiskt hindertiderna vid driftsavbrott och fl yttar 
tyngdpunkten i reparationsfasen mot "vid behov" eller "vid tillfälle". Fördel-
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n ingen a v reparations- och testutrustningar kommer i större utsträckning än tidi
gare att bestämma tilldelningen a v underMUsobjekt i en differentierad under
hållsorganisation . Likaså kommer en viss uh-instans (eller ett förbands) reparations
kapacitet att i större utsträckning än tidigare styras av de fellokaliseringsmöjlig
heter de förfogar över. Om önskad inriktning skall nås, krävs följaktligen att 
driftsäkerhetsfrågor och underhållsmetodik utvecklas samtidigt med att ma
terielen tas fram . 

Tidigare har jag berört vissa av nuvarande datasystems begränsningar att 
tjänstgöra som "kärnan" i fartygens och övriga förbands olika (vapen-)system. 
Det torde vara realistiskt att bedöma den centrala datorns framtida möjligheter 
som avsevärt större, när införande av självtest (med felupptäckt, fellokalisering 
och utbyte av felaktigt program/enhet mot felfri samt eliminering av felaktig 
information) är ett faktum. 

Med tanke på mini- och mikrodatorernas många fördelar - icke minst ekono
miskt - skulle man mycket väl kunna tänka sig nuvarande centrala dator i 
ubåten Näcken i en efterföljande ub-version ersatt av ett antal av de tidigare 
nämnda små datorerna. Redan nu bör därför härmed sammanhängande krav på 
personal och dennas utbildning, bl a för system- och programmeringsarbete, tas 
upp till diskussion. 

A v vad jag tidigare sagt - allt ej berört i detta sammanhang - skull e man 
kunna skissera följande utvecklingstrend: 

- för reservmaterielen ett såväl minskat totalbehov som mindre antal typer 
genom standardisering, 

- ett genomförande av nämnd testfilosofi och underhåll av typ "vid behov" 
borde resultera i lämpljgt avvägda sortiment av utbytes/reservdelar ombord samt 
minskade krav på mantimmar för underhåll samt bättre möjligheter planera in 
underhåll "vid behov" och "vid tillfälle", 

- bättre reparationsutrustningar och föreskrifter för underhåll (på lokal 
nivå), 

- bättre placering ( = i mindre stressande miljö) av delsystem, hjälp
apparater m m, 

- bättre arbets- och miljöförhållanden för operativ personal samt enklare och 
entydigare instrument presen ta tio n. 

Låt oss börja med standardiseringen. Denna är speciellt intressant i vad avser 
kretskort som i allt större utsträckning utgör materielens byggklossar. De tek
niska möjligheterna till speciallösningar och leverantörernas anknytning till vissa 
fabrikat gör att materiel inköpt i olika länder uppvisar en provkarta på alla 
typer av kretskort med i sin tur ett högst varierande sortiment av diskreta kom
ponenter och integrerade kretsar. Så länge inte leverantörerna kan förmås att 
utnyttja vissa standardkort i sina utrustningar, kommer reservdelsproblemen att 
bli högst akuta, icke minst under krig. Floran av olika kort påverkar hela un
derhållsmetodiken och sist men icke minst (underhålls)kostnaderna. Om anskaff
nings- och lagerkostnader skall kunna pressas ned krävs alltså kortstandardi
senng, driven därhän att tillverkaren endast får använda vissa korttyper (även 
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i de fall då korten i aktuell anläggning endast kan utnyttjas till vissa delar) . På 
sikt torde denna standardisering drivas fram främst p g a ekonomiska skäl. 

En hårt beskuren budgetram leder oftast till anskaffning av den billigaste ut
rustning, som fyller eller bedöms komma att uppfylla uppställda krav. Vid valet 
har ofta avkall fått göras såsom begränsad/senarelagd anskaffning av reserv- och 
utbildningsmateriel, mätinstrument m m. Gjorda avkall leder till höga livs tids
kostnader; högre än vad som i de fl esta fall torde vara nödvändigt. I detta sam
manhang bör tillfogas den amerikanska erfarenheten vad gäller krigsreparationer, 
att bristen på reservdelar ungefär dubbelt så ofta var orsak till att materiel stod 
stilla som bristen på teknikerkapacitet. 

I tidigare avsnitt a v årsberättelsen har berörts någ ra metoder för reservma
teriel beräkning. An en gång bör understrykas att dessa endast arbetar med en 
förenklad och schematiserad verklighet, som bl a bygger på att ett stort antal 
tekniska detaljuppgifter om varje artikel är tillgängliga och att inga problem 
föreligger att under systemets livstid återanskaffa förbrukningskomponenter. 

Det reella läget är dock annorlunda. Bland annat föreligger icke svar på många 
av de underförstådda frågorna förrän materielen varit i bruk under några år. 
Dessförinnan måste de första reservmaterielbeställningarna vara gjorda. Reserv
materielanskaffningen måste därför ses som en iterativ beräkningsprocedur vars 
olika faser bestäms av tillgängligt (tekniskt) underlag. 

Beräkningsproceduren kan härvid indelas i tre varandra ofta överlappande 
faser . 
Fas 1. Beräkning (uppskattning) av behov av medel för reservmateriel till v iss 

anläggning. (Beräkning av budgetram under materielplaneringsskedet). 
Fas 2. Beräkning av behov av reservmateriel. 
Fas 3. Beräkning av den mängd materiel som skall anskaffas baserat på till

delade medel. 
För fas 2 och 3 - som bör beräknas parallellt och ställas mot leverantörens 

förslag - gäller följande (se tabellen): 

S"IIVEDIS"H 
ELEKTRDL.ff\IK .t=JB 

Stora Nygatan 39, 111 27 Stockholm 
Tel 08/114595 

Ensamrätten för Microwave Associates lnc. 

USA och Micr,owave Associates Ltd. England 
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Omfattning - 3 grupper 

Grupp A 
Primär reservmateriel, d v s ue, sue, bre 
och speciella rd, som byts direkt på ut
rustningen och som har högt pris och/ 
eller hög felintensitet. Beräkningarna ge
nomförs med sikte på att täcka behovet 
under utrustningens hela livstid. 

Grupp B 
Sekundär reservmateriel, d v s sådana rd, 
som främst behövs för reparation av sue, 
jämte konstruktionsdetaljer. I beräkning
en ingår hänsynstagande till tidigare till
gångar, kända kommande behov, lämp
liga anskaffningsmängder ur inköpseko
nomisk synvinkel m m. 

Grupp C 
Standardmärinstrument och verktyg för 
olika uh-nivåer (krig och fred) samt för 
skolor. 

Omfattning - 3 grupper 

Steg 1 (konsrruktionsskedet) 
Beräkningar görs (med avseende på grupp 
A och C) under tidigast möjliga skede av 
anskaffningsperioden , då konstruktionen 
blivit så känd att leverantören kan av
fordras ett preliminärt underlag. 
Resultaten kan även användas som un
derlag för anbudsprövning (jämförelse). 

Steg 2 (Prototyp, förserie, hyllvara) 
Beräkningarna enligt steg l görs om med 
förbättrar/kompletterat tekniskt underlag 
- eventuellt efter protOtypsprov och 
förbandsförsök. Beräkningar avseende 
grupp B genomföres även i detta tidssteg. 

Steg 3 (3-5 års förbandstjänst) 
Revidering av beräkningarna genomföres 
i den utsträckning så bedöms erforder
ligt, när tillräckligt (statistiskt) underlag 
föreligger. Detta beräkningsunderlag an
vänds för kompletterande, modifierad 
anskaffning av reservmateriel eller i an
slutning till modernisering av utrust
ningarna. 

Modulariseringen av den tekniska utrustningen samt dennas bättre funktions
säkerhet löser många underhållsproblem men accentuerar andra i stället. Tidi · 
gare har oftast reservmaterielbehovet dominerats a v kraven på reservdelar fö1 
att tillgodose drifttidskraven. Men med starkt minskande felintensitet (hos t e;., 
kretskort) har kraven på en rätt bedömning av behoven under krig och bered
skap accentuerats i stället. Våra metoder och datarutiner för reservmaterielbe
räkningar är mest inriktade på att beräkna reserver för den materiel som går 
sönder, ej slås sönder. Normer m m härför måste därför tas fram och via TTEM 
styra reservmaterielanskaffningen. 

Med den nya tekniken följer även snabba skiften och krav på snabba mark 
nadsanpassningar till nya och förbättrade komponenttyper. Aven om möjlig 
heterna att successivt komplettera reservmaterielbehovet ej försvinner helt här 
med, så måste man dock räkna med stora kostnader vid återanskaffning. Likas; 
medför kretskorten - som i vissa fall endast kan repareras ett fåtal gånger -
införandet av en ny beräkningsmetodik för "begränsat reparabla enheter". 

I annat sammanhang har centrala direktiv utgivits för samordning av viss 1 
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typer av reparationer, resurser m m till några centrala verkstäder. Vid de diskus
sioner som förs framhävs väl gärna de stora rationaliseringsvinsterna såsom va
rande generella, när de oftast är ensidigt fredsmässiga. Man måste för varje 
enskilt fall väga de ekonomiska fördelarna mot de nackdelar som kan tänkas 
uppstå, t ex utarmning av lokala försvarsgrensinriktade (materiella och perso
nella) reparationsresurser, minskad know-how och sjunkande arbetsglädje etc 
med sämre rekrytering av tekniker; något som direkt påverkar marinens repara
tionskapacitet såväl i fred som krig. Ett ersättande av delar av marinens repara
tionskapacitet på B-nivå med utökad sådan p å C-nivå kan följaktligen få all
varliga konsekvenser. Däremot bör ett rätt begagnande av huvudverkstadstanken 
kunna resultera i en förbättrad inslussning och anpassning av ny teknik liksom 
utrustningar till våra lokala tekni ska förvaltningar genom utnyttjande av huvud
verkstäder. Likaså bör de utnyttjas för uppsamling och bearbetning av erfaren
heter m m inför modifieringar av mer omfattande materiel. 

Personal och utbildning 

Villkoren för den ombord resp vid landförband placerade personalen kommer 
att förändras. Orsakerna är minskade bemanningar, ny teknik, ökad komplexitet 
och fler kvalificerade funktioner, vilka kommer att kräva ett större allmänt 
"tvär kunnande" a v personalen. Arbetsmiljön förändras, även om en del tekniska 
arbeten kommer att kvarstå. De förändringar i övrigt som kan förutses är att 
arbetsfunktionerna vid materielen allt mer kommer att domineras av övervak
ning. Ingripandena kommer alltmer att specificeras av det tekniska systemet 
självt. Naturligtvis kommer sådana situationer a tt uppträda som icke kan åt
gärdas enligt det normala rutinmässiga sättet. Dessa kommer dock allt mer 
sällan, men kräver likväl att högt kvalificerade resurser finns till hands. 

Hur skall då problemen med att skapa en besättning med rätt sammansättning 
och utbildning lösas? Räcker det med ett ökat "tvärkunnande", så att operatör 
och tekniker kan bli en person? Eller måste vi ha högt kvalificerad personal, typ 
piloter i civilflygplan, med endast "normala" rutinuppgifter att utföra? Förmod
ligen leder utvecklingen till att vi i stort kommer att behöva samma kategorier 
av personal som nu. Men andra problem tillstöter. Den förkortade värnplikts
tiden och minskade praktiken måste mötas med bättre materieluppbyggnad, do
kumentation och utbildning. Detta innebär att vissa befattningshavare ombord/ 
vid förband måste få breddade kunskaper, andra fördjupade. Likaså kommer 
vissa arbetsuppgifter att flyttas från förband till basorganisation, andra från den 
senare till "inhyrda" resurser från industrin. 

De sporadiskt - med långt tidsmellanrum - uppträdande haverierna kom
mer för viss materiel att framtvinga en särskild underhållan-de utbildning. Sär
skilda simuleringsanläggningar kan komma att erfordras för att underhålla tek
nikernas utbildningsstandard. 

Allt eftersom programmerbar utrustning tas i bruk ökas kraven på personal 
av typ programmerare och systemanalytiker i staber, utbildnings- och uh-organi-
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sationer. Om dessa krav ej kan tillgodoses, Hr man återverkningar såväl vad 
gäller vidarutveckling av materiel som taktik. Dessutom finns risk för alltför 
stort beroende av (utländska) leverantörer av program m m. 

Den fortlöpande utvecklingen på lönesidan , med fördubbling a v löner på allt 
kortare tidsperioder, intensifierar kraven på ökade investeringa r i underhålls
vänlig (eller snarare ej underhållskrä vande) hård- och mjukvara. Detta överens
stämmer också med de allmänna tendenser som länge förmärkts inom industrin. 

U n derhållskostnader 

I föregående avsnitt har jag hävdat att materielutveck lingen kommer att leda till 
sänkta priser på komponenter men ändå höjda priser på system p g a de allt 
högre personalkostnaderna i alla skeden vid framtagning av hårdvaran och spe
ciellt av mjukvaran. Samma gäller totalt sett för allt underhåll. Finns det då inga 
möjligheter att ändra denn a trend? 

Materielens högre funktionssäkerhet medför att det blir billigare att bygga in 
en högre underhåll ssäkerhet i materielen än att investera i underhållsorganisa
tionen för att nå samma slutresultat. (F n uppgår livstidskostnaden för materielen 
till 2,5-4 ggr anskaffnin gskostnaden). 1 

Den tecknade f ramtidssynen medför att det framtida underhållet närmast blir 
en fr åga om att hålla beredskap för slumpmässigt i tid en inträffade underhålls
behov, och kan, om man inte finner lämpli ga lösnin gar, bli dyrbar och fö ga 
inspirerande för berörd personal. Samtidigt innebär den na utveckling kr a v på 
ökade kapitalinves teringa r i samband med anskaffning. I större utsträcknin g än 
tidigare måste därför underhålls- och utbildningskostnaderna tas med vid jäm
förelser av olika systemalternativ. Detta innebär i sin tur att underhållsplane
ringen måste integreras med systemutvecklingen. 

Under senare år har nöd vändigheten av att beräkna livs tidskostnaderna fram
stått allt tydligare. I vissa fall har man även vid beslut tagit hänsyn härtill. Vissa 
kostnadsposter - modifiering, förr åd, verkstäder, utbildningsanläggningar, för
sörjning med kraft, värme etc - brukar man dock försumma då det endas t gäller 
kostnadssammanställningar i jämförande syfte. Gör man en beräkning, varvid 
ovanstående faktorer tas med, finner man dock att de högst väsentligt kan på
verka kalkylerna. 

Drift- och underhållskostnaderna och ofta även anskaffningskostnaderna är 
fördelade över ett antal år, vilket kräver en omräkning tillnuvärde eller diskon
tering till värde en v iss tidpunkt. Eftersom fra mtida utlägg ur räntesynvinkel 
alltid är gynnsamma jämfört med höga kostnader i nuläget ligger det nära till 
hands att köpa billigt utan att närmare beakta drift- och underhållskostnaderna, 
som många gånger är mer svå rbestämda i förväg. Nu är ju ränteeffekter och 
avskrivningskostnader i försvarssammanhang något fiktivt även om aktuella 
ekonomisystem syftar till en mer företagsekonomisk behandling av dessa frågor. 
Det som till en början kan v innas är att man får klart för sig vad tidigare an
skaffningar inneburit i in vesteringa r och driftkostnader. Härigenom kanske kal-
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kylerna för planerad nyanskaffning av materiel blir lite ~-er reali_s tiska. 
Ett studium av gången tid v isar att lönekos tnadern~ oka~e ull d~t dub~la 

inom en period av 10-12 år. För närvarande är denna udspenod nere 1 6-8 ar. 
Vid uppgörande av en livs tidskostnadsprognos måste denna kostnadstrend be
aktas särskilt i samband med bedömning av framtida underhållskostnader. 

Sammanfattning 

Den sk iss av den "nnderliggande teknikens" utveckling som här har tecknats, och 
de konsekvenser härav som antytts har skett med bortseende från "arvet" d v s 
det förhållande att v i fonfarande måste kunna utnyttja och underhålla system 
och materiel utvecklade enligt äldre teknik. Detta har gjorts i avsikt att söka 
renodla de utvecklingstendenser som jag trott mi g finna och de konsekvenser de 
kan medföra . Trots detta torde flera av mina slutsatser ha allmängiltig karaktär. 

Sammanfattningsvis anser jag att 
- värderingsmetodiken vi d anskaffning av utrustningar även skall uppta 

underhålls- och utbildningskosmader och helst övergå till beräkning av livstids
kostnader med spec iellt beaktande av personalkostnaderna, 

- vapensystemen liksom elektroniksystemen kommer att föråldras långt _innan 
fartygen/fö rbandens operativa livslängd är nådd . Det blir därför nödvänd1gt att 
tala om och räkna med 

e systemlivslängd, avseende de olika funktioner som krävs av en utrustning 
under förbandets/fartygets livslängd och . 

e materiellivslängd. Denna senare blir konare för allt fler typer av matenel, 
säg 10-15 år, p g a teknikens snabba förändringar. Alla framtid~. sy~tem måste 
därför byggas upp med möjlighet att byta in- och utorgan e~ler b~ra~m~gs~nheter 
utan krav på särskild ombyggnad av utrustningen. Detta maebar 1 pnnc1p mo
derniserino- - eller ställningstagande till ev sådan - senast ca 10 år efter an
skaffning." Denna periodiska "översyn" medför lägre investeringsbehov för re
servmateriel m m, bättre anpassning till marknadsförändringar och lättare an
passning till ev beslut om förlängd livslängd på fartyg/förband, . . . 

- erforderlig högre underhållssäkerhet främst skall nås genom mvestenng l 

utrustningarna och ej i uh-organisationen , 
- slutande av huvudve rkstadsavtal icke får medföra negativa konsekvenser 

för marinens reparationskapacitet i krig och under beredskap, 
- utbildningsfrågorna måste behandlas parallellt med övriga frågor vid fram

tagning av nya materielsystem för att tillgodose nya krav på personal- och ut
bildn ing, 

- utbildnings- och underhållsorganisationerna snabbare måste kunna anpassa 
sig till materielens strukturomvandling, 

- nuvarande beräkningsmetoder för reser vmateriel måste förbättras och 
kompletteras, särskilt i vad avser behov i samband med krig och beredskaps
tillstånd, 
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- TTEM (i dess olika former) har i praktiken blivit chefens för marinen vik
tigaste styrinstrument för inriktning av den tekniska utvecklingen, d v s den ut
veckling som konkretiseras i form av förband och utrustningar. Man kan ha olika 
uppfattningar om lämpligheten härav. Under föruts ebar tid torde denna form av 
anvisningar och direktiv dock komma att kvarstå. Vissa avsnitt av TTEM bör 
därför - grundade på tidigare nämnda förs lag - få en mer pregnant utform
ning och omfattning. Detta gäller så väl taktiska, tekniska som underhållsmäs
siga krav. TTEM angivna värden får i dessa hänseenden icke betraktas som sta
tiska och bindande utan bör utgöra de utgångsvärden som beräkningar och käns
lighetsanalyser baseras på. 

Om jag återknyter till frågeställn ingarna i inledningen har jag följaktligen 
kommit fram till att den underliggande teknikens utveckling icke jävar förut
spådd överliggande, men den kommer däremot att allvarligt p åverka såväl denna 
som de flesta av marinens ve rksamhetsgrenar organisation, personal, utbildning 
och underhåll. 

Den nu lämnade redogörelsen har icke givit och har ej heller varit avsedd att 
ge en fullständig bild av utvecklingstendenserna och dessas ev konsekvenser för 
marinen . Det är dock författarens förhoppnin g att de framförda synpunkterna 
kan vara värda att ta upp t ill diskussion. 

Anm: Litteraturförteckning och referenser m m har lämnats med årsberättelsen. 
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Mikrovåg 
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AJGERS ELEKTRONIK AB 
FACK 20, 12610 HÄGERSTEN 10 
TElEFON 08-88 03 20 

N F OSTLUND Räckvidd - hur långt ar det? 

,-----------------------------------------, 
Vi måste ha vapen som inger respekt. Under de 

förhållanden förbanden kommer att få verka fordras 
därför tillgång äll robotar med tillräckligt lång räck

vidd ... " 

CM i KÖMS 1974-02-12 

~---------------------------------------~ 

CM anförande vid Kungl Orlogsmannasällskapets sammanträde i februari 197 4 
rubricerades "Sjömålsrobotar i det marina försvaret - behov och utvecklings
linjer". Bl a berördes prestandakrav, t ex räckviddskrav, som kan ställas på denna 
typ av robotar. I kölvattnet på detta anförande har diskussionerna gått vidare 
och kanske speciellt beträffande räckviddsproblematiken. Tyvärr har det då visat 
sig att begreppet "räckvidd" i robotsammanhang inte är ett helt adekvat uttryck. 

En god start -
men hur långt? 
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Om det används på ett onyanserat sätt kan resultatet bli felaktiga värderingar 
speciellt vid jämförelser mellan system. Jag gör därför nedan ett försök att klar
lägga några begrepp och förhållanden som är av betydelse i sammanhanget utan 
anspråk på att vara uttömmande. 

Låt mig dessförinnan framhålla att "kunden" som regel ger räckviddsbe
greppet, som det bl a kommer till uttryck i taktiska-tekniska-ekonomiska mål
sättningar, en så övergripande innebörd at t något missförstånd inte behöver ske. 
Med en grov förenkling innebär räckvidden för honom den gräns upp till vilken 
en viss verkan skall kunna uppnås i önskad måltyp. Naturligtvis är det inte utan 
problem att precisera de förhållanden (t ex miljöförhållanden) under vilka räck
viddskravet skall innehållas, men kravet i sig självt ger som regel inga tolkn ings
bekymmer. 

Så är emellertid inte fallet när man vänder sig mot den materiella sidan d v s 
vid värdering av räckvidden för system under projektering eller system som finns 
att köpa på marknaden. Komplicerade tekniska lösningar i kombination med på
stådda eller verkliga möjligheter att utnyttja marginella egenskaper och icke opti
mala egenskaper försvårar bedömningen och värderingen . Det kan med fog på
stås att robotindustrin inte underlättar förhållandet för kunderna. En konsu
mentsombudsman med internationell behörighet skulle ha ett givande arbets
objekt inom robotområdet. 

Den betydelse som man vanligtvis ger begreppet räckvidd motsvarar huvud
sakligen endera motorbrinnsträcka eller flygteknisk räckvidd. Orden är inte nor
merade men beskriver ändå skeendet i stort. Detta gäller åtminstone det första. 
I det andra inryms förutom motorbrinnsträckan även en del av glidflygsträckan 
efter brinnslut. Men hur stor del av denna tillskottssträcka är i praktiken an
vändbar? I första hand måste krävas att robotens övriga organ fortfarande 
fungerar. Dessutom får farten inte ha sjunkit mer än att godtagbar girförmåga 
kvarstår för slutstyrningen in mot målet och att verkansdelen förmår tränga in 
i målet även i små vinklar. Dessa egenskaper är specifika för varje robottyp för 
sig. Fungerar övriga organ finns det säkerligen åtskillig distans att tillgodoräkna 
sig av glidflygsträckan, men i regel successivt sjunkande prestanda. Men var skall 
gränsen sättas? Köparen saknar under studiefasen som regel möjligheter att göra 
en god värdering av detta. Säljaren däremot undervärderar icke möjligheterna 
att tänja ut räckvidden och använder sig därför av vad som egentligen borde 
kallas flygteknisk räckvidd i sin reklam och mindre seriösa kundkontakter. I all 
synnerhet görs detta för robottyper med krutmotorer, eftersom dessa har motor
brinnsträckor som ligger i underkant på köparens önskemål. Exempel finns på 
att mer än 10 km läggs till motorbrinnsträckan samtidigt som man undviker att 
nämna hur prestanda i övrigt minskar. 

Den flygtekniska räckvidden är således ett diffust begrepp. Motorbrinnsträc
kan är ett mer entydigt sådant. Som ett begrepp för effektiv räckvidd kan det 
ändå vara ytterst missvisande. Mest påtagligt är detta kanske för jetmotordrivna 
robotar. Räckvidden är för dessa ett tankproblem och inte ett motorproblem. 
Motorbrinnsträckor över 100 km är möjliga utan större konstruktiva problem. 
Som regel är det i stället andra funktioner som bestämmer var den egentliga 
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aränsen bör dras. En sådan kan vara navigeringssystemet vars noggrannhet måste 
~tällas i relation till målsökarnas sökbredd. Ett enkelt gyrosystem kan redan vid 
40-50 km ge sådana navigeringsfel att en målsökare inte fångar målet med 
acceptabel sannol ikhet. Med tröghetsnavigeringssystem ökar noggrannheten, men 
på avstånd över 80-100 km och med faner runt ljudhastigheten är det troligt 
att roboten måste påverkas i banan med korrigerande signaler d v s den är inte 
längre au ton om efter start. Spanings- och str idsledningsorganisationen kan också 
bli gränssättande eftersom den bestämmer möjligheterna till tidig upptäckt, iden
tifiering och taktisk beslutsfattning. Den långa gångsträckan är därför en positiv 
egenskap endast om robot- och fartygssystemets (förbandets) egenskaper är i 
samklang med räckviddsprestanda. Bättre navigeringsnoggrannhet, möjligheter 
att utn yttja extern målinformation med små fel och ev korrigering av roboten i 
banan (i första hand beroende på ändrade eller bättre måldata) ger inom icke 
alltför lång tid större möjligheter att utnyttja längre motorbrinnsträcka än vad 
som i dag är fallet . 

Beställer man utveckling av ett robotsystem vid en industri är det nödvändigt 
att ge räckvidden en mer distinkt innebörd än som hittills diskuterats. N a turligt
vis ligger målsättningens krav till grund, men det måste ges en teknisk och kon
traktsmässig tolkning. Låt oss kalla detta tolkade räckviddskrav för största be
kämpningsavstånd och definiera några av begreppens egenskaper. 

Naturligtvis är det köparen ovidkommande om motorn brinner eller ej vid 
träffen i målet. Däremot bör han kräva full funktion i övrigt hos roboten och så 
goda styregenskaper och resterande hastighet att begärd verkan erhålls. Därför 
bör förutom motorbrinnsträckan en del av glidflygsträckan kunna inräknas i 
största bekämpnings a v ståndet. 

Man kan också låta förhållanden som speglar stridsmiljön på olika sätt på
verka avståndsbegreppet. T ex förutsätts att en robotgir efter start på 30° allrid 
sker, att en viss motvind råder, att målet har viss fart på frånkurs m m. Som 
regel drar sådana faktorer ned bekämpningsavståndet. Redan måttliga värden 
minskar avståndet med flera kilometer. Jämförande värden på största bekämp
ningsavstånd kan naturligtvis framtagas för olika fall av störd miljö. 

En kontraktsmässig aspekt bör också läggas på det största bekämpningsav
ståndet. Leverantören måste bygga in en säkerhet för att uppnå de kontrakts
mässiga kraven, och detta gör han genom att lägga en marginal på målsätt
ningens räckviddskra v. Hur stor marginalen blir är beroende av leverantörens 
uppskattning för sin konstruktiva duglighet och vilka resurser som är optimalt 
att avdela för projektet. Denna säkerhetsmarginal kan till viss del kostnadsupp
skattas och säkerligen går det att förhandla om avvägningen mellan utvecklings
kostnadens och marginalens stor lek. 

Sammanför man de olika elementen som bygger upp största bekämpningsav
ståndet så kan det för en och samma robot bli det lägsta av de tre diskuterade 
begreppen och därmed det minst reklammässiga. Däremot är det kanske ett av 
de sakligare. Naturligtvis kan man skapa andra begrepp som är lika bra (t ex 
taktisk räckvidd) . Det väsentliga är att man känner till vad man lägger in i be-
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greppen. 
Sensmoralen av det ovanstående blir således att inte acceptera en räckvidds

angivelse för en robot utan att samtidigt efterhöra definitionen p å räckvidds
begreppet. 
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Utvecklingen av de taktiska robotarna 

Utdrag ur en artikel i den franska tidskriften Air Cosmos av general (C. R .) Jean 
C REP IN. Översättning av örlogskapten (Fl R) Gunnar Holm. 

De första operativa robortarna var de beryktade tyska Vl och V2 som insattes 
i slutet av andra vä rldskriget. Dessa vapen hade kommit till på grund a v en sär
präglad situation: de allierades överlägsenhet i luften förhindrade tyskarna att 
använda sina bombplan på stort avstånd från baserna. Därefter ut vecklades 
robotvapnen med en helt annan målsättning, nämligen att utgöra en avskräckan
de maktfaktor. Det är inte förrän på senare tid, då ett på robotvapen uppbyggt 
effektivt luftförsvar utvecklats, som efterföljarna till Vl och V2 börjat uppträda, 
d v s långdistansrobotar (RPV). A ven om dessa väl an passats till v issa speciella 
ändamål i Vietnam-kriget, har de dock ännu inte v isat si tt verkliga operativa 
värde för en europeisk krigsskådeplats. 

I Frankrike började studiet av robotar omedelbart efter andra världskriget. 
Det första robotvapen i seriet illverkning var pv-roboten SS.lO, en robot som 
styrdes manuellt utmed siktlinjen mot målet. Den följdes av ENTAC och SS.ll. 
Denna familj av robotar har fått en anmärkningsvärd framgång världen runt. 
Mer än 350.000 robotar av dessa typer har tillverkats. 

Denna styrmetod,. "lin jeringsmetoden", var länge den enda styrmetod som 
verkligen fungerade. Det var därför naturligt att metoden tillämpades på andra 
robotvapen, t ex jaktrobotar (N 5103), attackrobotar (AS 20, AS 30), luftvärns
robotar (Parca, ACAM, Masurea I). A ven om robotar och eldledningssystem 
kunnat framställas till jämförelsevis lågt pris med tillämpning av detta styr
system, har de sin operativa begränsning, framför allt avseende den effektiva/ 
användbara räckvidden. 

Detta är skälet till att målsökare utveckla ts, till en början i passiv (Sidewinder
Matra 511 ) eller semiaktiv form. Med sådana målsökare utökades lv-robotarnas 
porte avsevärt. Senare utvecklades robottyperna Matra 530, Mas.UI·ca II och 

Raytheon's Hawk, vilka tillverkades i Europa. Den enda robot som på den tiden 
inte följde denna tekniska utveckling var Nike. Detta senare system, som nu har 
mist något av sin aktu ali tet, var avsett för insats mot massiva vågor av bomb
plan, för vilket ändamål en kärnstridsspets ursprungli gen hade avsetts. Strids
laddningen utbyttes sedermera mot en "konventionell", men extremt kraftig, 
stridsdeL 

D å robotar för luftförsvar måste tillverkas i stort antal och till så låg kostnad 
som möjligt, är siktlinjesstyrningen den enda realistiska lösningen. (Undantag 
utgör de små lv-robotarna med IR-målsökare såsom Redeye och Chaparral, med 
begränsat operativt och stridsekonomiskt värde). Det är inte en tillfällighet att 
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andra generationens pv-robotar fortfarande är gjorda för siktlinjesstyrning och 
att de tre lätta lvrb-systemen som nu konkurrerar på världsmarknaden (systemen 
torde vara Roland, Crotale och Rapier) också har samma styrsys tem. Å andra 
sidan ifrågasätter ingen f n användningen av målsökare p å jaktrobotar. Sjörobo
tar, styrda enligt siktlinjemetoden, har också mycket snabbt kommit i underläge 

i jämförelse med målsökareförsedda sjörobotar. 
Ytterl igare steg har tagairs bl a inom området för semi-automatisk styrning av 

siktlinjerobotar med hjälp av !R-källa. Denna IR-styrningsmetod har inneburit 
en avsevärd förenkling i pv-robotarnas och lv-robotarnas handhavande. 

Två andra tekniska framsteg har fått stor betydelse för vissa typer av robotar. 
Detta gäller dels precisionen och de minskade kostnaderna för tröghetsnavige
ringsmaterielen dels utvecklingen av aktiva målsökare till moderat pris. 

Härutöver har under Vietnam-krigets tryck diverse tekniska hjälpmedel för 
målangivning, målfattning och målföljning (belysning med laser, utnyttjande av 
kontrast, användande av television samt lågfrek vens-JR etc) utvecklats. 

* 
Den moderna striden är en komplex affär. Det är ofta inte möjligt att klart 

förutse konsekvenserna av nya vapen av så revolutionerande slag som robotar. 
Man tvingas nöja sig med teoretiska funderingar och ett antal taktiska/ tekniska 
experiment. Kan man därutöver dra lärdom av begränsade konflikter som upp
står här och var i världen, bidrager detta till diskussionen. Det finns dock alltid 
risk att man misstolkar en situation som inte är känd i alla detaljer. 

Med hjälp av första generationens robotar fick emellertid de militära myndig
heterna en tillfredsställande kännedom om de tekniska möjl igheterna, och analy
serade med god noggrannhet utfallet av de operationer som utfördes med insats 
av sådana robotar. De förfogar också numera över en mångfald tekniska lös
ningar. De militära experterna vet också bättre vad de vill och varför. Man kan 
dock konstatera att experterna under sökandet efter en optimal teknisk lösning 
i vissa fall glömt bort stridens realiteter. 

Man har vä rlden runt sett viss materiel dyka upp som varit perfekt i tekniskt 
avseende, men som i stridsmiljön förorsakat sina användare stora besvikelser. 
Det är t ex mycket svårt att väga in betydelsen av den mänskliga faktorn. Män
niskan är inte kall, orädd, okänsli g för trötthet eller odelat uthållig och entusias
tisk. 

I krig gäller det ofta att lura motståndaren och begagna sig av hans misstag. 
Den svåraste och viktigaste uppgiften vid framtagning av ny materiel är att defi
niera de militära kraven. Uppgiften är synbarligen enkel, men den fordrar stor 
erfarenhet, en myckenhet sunt förnuft och en fördjupad kännedom om de tek
niska möjligheterna. Efter min egen långa erfarenhet skulle jag inte tveka att 
säga att chanserna för framgång för ett nytt program beror till 50 procent p å l. 

giltigheten a v målsättningen. 
Tag som exempel härpå problemet med helaktuomatisk materiel. Aven om 

automatiken lämpar sig väl för vissa speciella uppgifter, vilka kan ligga utanför 
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den allmänna målsättningen, gäller detta kanske inte när ett automatsystem skall 
integreras i ett komp lext sammanhang. Diskussionerna är i full gång om man, 
som engelsmännen säger, skall sätta "a man in the loop" eller ej. Tekniskt sett 
är den helautomatiska lösningen ofta lockande. Operati vt kan den vara farl ig. 
Det kan hända att det automatiska systemet inte "reagerar" som ursprungligen 
avsetts annat än i vissa situationer. När fienden inte behagar genomföra sma 
operationer efter förutsett mönster, kan vä rdet av materielen sättas i fråga. 

Får fienden kännedom om de automatiska systemens uppbyggnad kan han 
finna medel att avsevärt minska deras effekt. Nyligen utförda försök med mot
medel mot störning har som exempel v isat, att människan på olika sätt avsevärt 
kan minska effektiviteten hos mycket högt utvecklade och dyrbara störsys tem. 
D etta förhå llande kan få fienden att ifrågasätta värdet av en insats i människor 
och materiel för att störa de aktuella vapensystemen. Ett annat exempel är lång
distansrobotarna (RPV), som medför fundamentala problem för försvaret emedan 
dessa robotar genom automatiseri ng berövats den sm idi ghet i insats och anpass
ning som människans ingripande skulle innebära. 

Följande exempel v isar skillnaden mellan människan och de automatiska syste
men. En modig och vi ljestark människa kan ofta fortsätta att strida, äve~ om 
hon är så rad . En kula eller ett splitter som tränger igenom en elektronikpanel 
försätter däremot ofta systemet ur brukbart skick. Man kommer till det skenbart 
paradoxa la förhå llandet att det ofta är människan-soldaten som är det minst 
sårbara elementet i striden. 

Det problem som jag drar upp ökar med tiden i betydelse, eftersom det i för
svaret finns ett allt mindre antal officerare som har deltagit i strid med modern 
materiel eller få tt erfarenhet av problemen under strid. 

* 
De taktiska robotarna bidrager till den allmänna kostnadsökningen för mili

tärmaterieL I v issa fall ökar deras pris kanske fonare än kostnaderna för annan 
materiel, eftersom de utvecklas snabbare. D etta spelar en betydelsefull och ofta 
oroande roll för stridskrafternas omfattning. Försvarsgrenarna är mera känsliga 
då det gä ll er kostnader för robotar än för många andra vapen, emedan de instink
tivt anser robotarna va ra "ammunition". Och hittills har enhetspriset för ammu
nition varit lågt. 

D en vanligaste konsekvensen av ökande materielkostnader är en väsendig 
minskning av antalet stridande enheter. Man kan säga an kostnaderna därigenom 
påverkar de strategiska och taktiska utgångsvärdena inte enbart på en krigsskå
deplats i Europa utan även på andra håll i världen . Man ska ll inte avsluta ett 
pås tående med att citera exempel, men det är uppseendeväckande att v issa länder 
koncentrerar en beställning enbart till 12 st Mirage III. D e taktiska flygstrids
krafter, som för endast å tta år sedan kunde sättas upp för Europas försvar sk ulle, 
räknat med dåva rande flygplanskostnad, endast utgöra 4 procent av 1945 å rs tak
tiska flygstyrkor. 

E tt annat slående exempel är de problem som är förknippade med kostnaderna 
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för luftförsvaret på medel- och hög höjd. Ingen förnekar betydelsen av ett dylikt 
försvar, men t o m i USA är det tveksamt om man har råd att bygga upp ett 
försvar mot det hot i luften som kan förutses för de närmaste åren. 

Paradoxalt nog fa vori seras robotarna jämfört med de klassiska vapnen av 
de ökande materielkostnaderna. Efter hand som målen bli a lltmer värdefulla 
(dyrbara) blir man allt mer benägen att avdela resurser för att fö rstöra dem. 
Samtidi gt medför det minskande antalet mål att den ekonomiska bördan blir 
lättare att bära, då man kan nöja sig med ett mindre antal robotar. Totalt sett 
kommer kostnaden för materie len, och speciellt robotar, att bli av fundamental 
betydel se v id val av va pensystem för försvaret. Efter att sedan lång tid tillbaka 
ha fasc inerats av de tekniska framstegen för v iss materiel, har försvarsgrenarna 
blivit mer och mer övertygade om att i striden räknas inte endast va rje vapens 
indi viduella prestanda utan mycket oftare antalet vapen. Under en viss teknisk 
nivå, har en beväpning inget värde om den kan utklassas av fiendens. Men över 
en v iss tröskel spelar antalet vapen en ofta avgörande roll för stridens utgång. 

D etta förhå llande förstärks ytter li ga re av de allt högre kostnaderna för under
håll et av en soldat. Man räknar inte längre enbart inköpspriser för ett vapen
system. Man tar mer och mer hänsyn till det totala priset, för materiel, reserv
delar och personal som skall betj äna och underhåll a hela systemet under exem
pelvis 10 år. 

Ett exempel må här anföras på den utveckling av strategi och taktik som fram
tvin gats av de moderna vapnen. Orlogsfartygens utveckling har sedan länge gått 
mot stora fartyg, kraftigt bestyckade för såväl försvar som anfall. Men efterhand 
som de offensiva vapensystemen blivit alltmer effektiva har försvaret av dessa 
farty g bli vit a llt mer komplicerat och dyrbart. Man befinner sig plötsligt i en 
återvändsgränd. D et finns t ex f n inte något effektivt försvar mot "EXOCET". 
Aven om man sätter in avsevärda resurse r för utveckling av ett sådant försvar 
torde det dröja länge innan det blir operativt användbart. Under speciella för
hållanden har en patrullbåt med robot vapen samma slagkraft som det kraftigas te 
örlogsfartyg. Patrullbåten har lika sto r chans att förstöra som att förstöras. Detta 
förh ållande kommer att få ett avsevärt inflytande på örlogsflottornas struktur 
och ändra den marina balansen i världen. Speciellt kan därv id de militärgeogra
fiska förhållandena få ett avsevän ökat inflytande på denna balans. 

* 
Det höga priset på modern materi el har fått y tterligare en konsekvens, som 

till si n natur inte enbart är industriell utan också politisk. Sedan länge har ett 
visst antal länder av "medelstor betydelse" liksom de stora länderna i Europa, 
levat i illusionen att de ensamma skulle kunna utveckla alla vapensys temen i sitt 
försvar. D etta är inte längre möjligt. Internationellt samarbete har blivit nöd vä n
digt och håller sakta men säkert på att utvecklas. 

Det internationella samarbetet då det gäller utveckling av nya vapensystem, 
och speciellt då robotar, medför dock en mängd problem: olika uppfattningar i 
staberna beträffande målsättningen, ol ika arbetsmetoder för fra mtagning av den-
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na målsättning, den olika betydelse i olika länder av materielen, politiska ställ
ningstaganden, olika arbetsvanor, språksvårigheter, geografisk belägenhet etc. 
Men industrin lär sig mer och mer att tillsammans med de tekniska och militära 
förvaltningarna bemästra dessa problem. 

För att firmorna skall kunna samarbeta intimt och fruktbart erfordras år av 
gemensamt arbete. Men man kan inte undvika ett sådant samgående, ty även om 
vissa länder har tillräcklig militär kapacitet för att utveckla alla sina vapen så 
disponerar de dock inte - möjligen ännu med undantag av USA och Sovjet -
de därför erforderliga finansiella resurserna. 

Simsatserna av min korta artikel är att utvecklingen av effektiva men dyrbara 
moderna vapensystem har fått ett avsevärt inflytande på den militära strategin 
och taktiken. Länderna tvingas ti ll ett allt intimare samarbete inom ett område 
som är väsen tl igt för deras nationella oberoende, vi lket leder till allt närmare 
rådslag mellan statsmän i de länder som går in för samarbete i vad avser vapen
materiel. 
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Den statliga isbrytarverksamheten 

Verksamhetsplaner 

Som mål för en statliga isbrytarverksamheten har de senaste åren gällt att 
under milda och normala vintrar skall möjlighet f innas ti ll skeppning året r unt 
fr ån Umeå uthamn och sydvart. Samtidigt skall kapacitet finnas för ti ll fällig 
assistans under högvintern av sjöfarten till och från hamnarna i nordligaste Oster
sjön . Under stränga isvintrar, d vs i genomsnitt en på fyra , skall v interstängningen 
av bottenhavsh amnarna i görligaste mån begränsas. 

Målet formu lerades på en tid då tillgången på större, för vintersjöfart väl 
ägnade fart yg, var begränsad. Detta var under vissa v intrar orsaken till att 
skeppningarna ö ver bl a bottenv ikshamnarna fi ck upphöra, trots att isbrytar
resurse r i viss utsträcknin g fanns att tillgå för en förlängd seglat ion. 

Til lgå ngen på fartyg väl lämpade för gång i is har de senaste åren ökat kraf
tigt. Olika norrl ändska avlastare har tillförsäkrat sig om dessa för att nå fram 
till ökad kontinuitet i skeppnin garna . Tillgången till sådana fartyg till sammans 
med ti ll komsten av statsisbrytaren N jord hösten 1969 har möj li ggjort en verk
samhet utöver den av sjöfartss tyrelsen och dåvarande isbryta rnämnden på sin tid 
formulerade målsättn ingen . D en stränga vintern 1969/70 var det möjligt a tt -
trots de stora insatsbehoven i Ostersjön och p å Västkusten - under hela vintern 
upprätthålla en begränsad sjöfart i Botten havet med tyngdpunkt på sundsvalls-, 
örnsköldsviks- och umeådistrikten . Under de senaste två, för landet som helhet 
milda vintrarna har en likal edes begränsad sjöfart utan avbrott kunnat bedrivas 
på de båda bottenvikshamnarn a P iteå och Luleå . Sjöfartsverket understryker att 
svårigheterna varit stora. D et har v id tillgän gl ig isbrytarkapac itet inte gått att 
undvika delvis långa väntetider och andra fördröjningar. Erfarenheterna har 
dock tydligt visat att en utvidgad vintersjöfart är tekniskt och nautiskt möjlig. 

Sjötransporter är enligt samstämmiga yttranden av för eträdare för norrlands
indutrin det enda ekonomiskt rimliga transportalternativet fö r huvuddelen av 
godset. 

I anslagsframställningarna för de två senaste budgetå ren har Sjöfartsverket 
följdriktigt föreslagit en utv idgad målsättning för den statliga isbrytarverksam
heten i syfte att ge den norrländska industr in möjlighet a tt arbeta på något så 
när samma villkor som motsvarande industri i landets sydli ga delar. Verket vid
höll sitt förslag till målsättning i sitt y ttrande över hamnutredningens betänkande 
"Vintersjöfart" . 

Målet bör således vara att befästa förutsättningarna för sjöfart året runt på 
bottenhavshamnarna och avsevärt fö rlänga skeppningssäson gen .för de större ham
narna i Bottenv iken. Under milda och normala vintrar skall för isförstärkt 

tonnage och v id v iss koncentra tion av utlastningen, sjöfarten på bottenviksham
narna kunna pågå året runt. Stränga vintrar förlängs skeppningssäsongen så långt 
det går utan att eftersätta övriga delar av landet. · 
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I sitt tal vid sjösättningen av isbrytaren Atle den 27 nov 1973 yttrade stats
rådet Gunnar Sträng bl a: "För Sveriges vidkommande är en kontinuerlig för
stärkning av isbrytarflottan en ofrånkomlig och viktig angelägenhet och ännu 
återstår en hel del innan vid är framme vid en tillfredsstä ll ande isbrytarsäkerhet. 
En medveten regionalpolitik i vårt land har inneburit att de norra delarna av 
Sverige fått en gradvis allt starkare industriell betydelse. Expansionen i norr har 
lyft fram de transportpolitiska frågorna i förgrunden. Ann u kan intet annat 
transportmedel i fråga om ekonomi tävla med sjöfarten under förutsättning av 
att farleden kan hållas öppen och sjöfarten gå friktionsfritt." 

Behov av isbrytare 
Sjöfartsverket har motiverat behoven a v en utbyggnad av is brytarflottan enligt 

följande. 
Stränga v intrar. Stränga vintrar återkommer i medeltal vart tredje a fjärde år. 

Isbrytarflottan bör vara så dimensionerad att även vid bortfall av en isbrytare 
som följd av haveri med lång reparationstid målsättningen om än nödtorftigt kan 
uppehållas tros den uttunning av kapaciteten som då måste ske. Under de hårda 
förhållandena isbrytarna arbetar är risken för haverier påtaglig, en risk som för
stärks av enheternas tilltagande ålder. Stränga vintrar är därtill grannländernas 
isbrytare mycket hårt sysselsatta. Bortfall av en statsisbrytare under högvintern 
kan därför inte kompenseras genom inhyrning av sådana enheter. Isförstärkta 
bärgnings- och bogseringsfartyg med stor maskinstyrka kan på olika sätt komplet
tera de tunga enheterna men förmår inte ersätta dessa vad gäller assistans av 
större handelsfartyg under svåra isförhåll anden . 

För assistanserna i bstersjön, i Oresund och på Västkusten bör under i vart fall 
två månader stå till förfogande minst tre effektiva enheter jämte ett tiotal år 
framöver för begränsade uppgifter också Thule. Det är nödvändigt att räkna med 
svårare isförhållanden än de som rådde senaste stränga vinter, dvs 1969/70. D å 
var isförhållandena i södra Ostersjön relativt gynnsamma och insatsbehovet på 
Västkusten kortvarigt. En effektiv isbrytare skall kunna avdelas för södra Oster
sjön samtidigt med assistansverksamhet i Landsort/Hävringeområdet, i Oresund 
och p å Västkusten. Utan en betydande isbrytarkapacitet kan sjötransporterna all
varligt rubbas med skadeverkningar för folkhushållet som följd. Sjöfartsverket 
hänvisar till bl a oljeförsörjningen. Sammanfaller den stränga vintern med en 
högkonjunktur med hårt belastade landtransportmedel, vilket var fallet både 
1965/66 och 1969/70, kan en utökad isbrytarverksamhet på ett förhållandevis 
ekonomiskt sätt bidra till att uppehålla elasticiteten i den samlade transport
apparaten. 

Normala vintrar. N or mala vintrar är issvårigheterna i huvudsak begränsade 
till Ålands hav och norröver. Under högvintermånaderna vissa år måste dock en 
effektiv isbrytare ävensom Thule sättas in i norra Ostersjön samt i Kalmarsund . 
Med de möjligheter som finns att vid haverier hyra in utländska statsisbrytare 
står i vart fall fem effektiva enheter till förfogande för norrlandsfarvattnen. 
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En a två enheter bör även under högvintern helt kunna avdelas för Bottenviken. 
Kontinuerliga skeppningar över huvudhamnarna inom området bör gå att nå för 
i varje fall det kvalificerade godset. För massgodset bör till den del isförstärkt 
tonnage finns att tillgå uppehållet i skeppningarna inte överstiga 50 a 60 dygn . 

Milda vintrar. Milda vintrar - i genomsnitt en på fem - är det möjligt att 
väsentligt höja standarden på assistanserna med snabbare resor som följd. Mass
godsskeppningarna bör vid tillgång på lämpligt tonnage kunna fortgå utan nämn
värda störningar också för Bottenvikens del. 

Svenska isbrytare 
För att nå den angivna målsättningen räknar verket med sju enheter, nämligen : 

Isbrytare Lev år Depl Hkr Ålder 1978 
Thule 1953 2 200 5 000 25 år 
Oden 1957 5260 10500 21år 
Tor 1963/64 5 260 12 000 15 år 

Njord 1969 
Atle (G) 1974 
H (G2) 1976 
I (Njord 2) 1978 

5 300 12 000 9 år 
7 800 22 000 4 år 
7 800 22 000 2 år 
5 300 12 000 o år 

Sjöfartsverket understryker angelägenheten av att verket erhåller bemyndigan
de att beställa de båda enheterna H och I. Den 3 juni kölsträcktes också isbryta
ren H vid Wärtsi läs Helsingforsvarv. (Bi lden nedan) 

' t 

Tekniska data: ATLE N JORD 
Längd, största .104,6 m 86,5 m 

Bredd 23,8 m 21,2 m 

Djupgående, KVL 7,3 m 6,2 m 

Djupgående, max. 8,2 m 6,5 m 

Maskineri diesel-elektriskt d:o 

Axeleffekt 22 000 ahk 12 000 ah k 

Propellrar, två akterut, två förut 4 st 4 st 

Roder 2 st 2 st 
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statsisbrytaren Atle. 

Tekniska uppgifter: Längd största 104.6 m. Bredd 
största 23.8 m. DJupgående på KVL 7.3 m. Maskineri : 
Diesel-elektriskt. Axeleffekt 22 000 ahk. Fart i fritt 
vatten 18 knop. Antal propellrar 4, (två akterut och två 
förut). Antal roder: två. 

Index: l. Hu\rudmaskiner 2. Huvudgeneratorer 
3. Akt. prop. motorrum 4. Förl. prop. motorrum 5. Pum
par och kylare 6. Hjälpmaskiner 7. Kloakanläggning 
8. Apparatrum 9. Manövercentral10. Ljuddämparrum 
11. Krängningsrör 12. Styrmaskin 13. Bogservinsch 
14. Nöd- o. hamndieselgenerator 15. Ventilationsaggregat 
16. Styrhytt 17. Helikopterutrustning 18. Bastu 19. Luft
intag för maskineriet 20. Lastrum 21. Olje- och kemika
lieförråd 22. Kättingbox 23. Motionsrum 24. Sjöhytt 
25. Befäl 26. Aula 27. Salong 28. Pentry 29: Manskaps
mäss30. Manskap. 

WJrRTSIL-
varvsgruppen 

Åbovarvet, Telex 62-228 wty sf Helsingforsvarvet, Telex 12-1246 Wht sf 
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I vad avser sjöfarten på Vänern är Sjöfartsverkets målsättning inriktad på 
oavbruten sjöfart under vintersäsongen. Detta har möjliggjorts genom tillkomsten 
av isbrytaren Ale, levererad i december 1973. 

I avvaktan på resultatet av pågående utredning om isbrytarkapaciteten och 
is brytarverksamheten var emellertid Kungl Maj :t inte beredd att till 1974 års 
riksdag tillstyrka anskaffning av ännu en isbrytare (I). 

Statsisbrytare specialbyggd för Vänern. Beställd vid Wärtsilä i Finland i mars 
1972. Skrovet byggt vid varvets anläggningar i Vasa. Sjösatt den 1 juni 1973. 

Levererad fr/in W ärtsiläs helsingforsvarv den 22 december 1973. 

TEKNISKA DAT A: 

Längd, exkl bogserklyka 
Längd, över allt 
Bredd, största 
Djupgående, KVL 
Djupgående, max 
Maskin eri 
Dieseleffekt 
Axeleffekt 
Dragkraft vid påle 
F art i fritt vatten 
Propellrar, akterut 
Roder 
Deplacement 

41,0 m 
49,5 m 
13,0 m 

5,0 m 
5,2 m 

diesel-elektriskt 
5300 ihk 
4750 ahk 
52 mp 
14 knop 
2 st 
2 st 
1360 ton 

Luftbubblingsanläggning ger "luftsmörjning" genom tio hål under vattenlinjen 

på vardera fartygssidan. 
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Strömberg kan elektriska 
propellermaskinerier. 

Inget annat företag i världera 
har levererat så mycket. 

Vi levererar också andra typer av elektrisk 
utrustning till fartyg, bland arinat 

hjälpkraft- och axelgeneratorer 
kraftfördelningar och automatikutrustningar 
elmotorer och bogpropellerdrifter 
larm- och övervakningssystem 

Strömberg 
svenska Aktiebolag 

STOC KHOL ,\1 
Hantverkarvagen. 1:1 

Box 2036 
14502 Norsborg 
te!. 0753-760 50 
telex 11536 s t n; s 

GOTF.BOHG 
Klangf<irgsgatan 5 
421 52 Vast ra Frolunda 
te!. 031·292160 

OH~SKÖLDS l K 
0 Ångermanland 1-("a_ta" 

89100 Ornsko]( ~ \'l~ 
te l. 0660· \02 60 

telex 21329 s trg s telex 6073 stro s 

Isbrytningsverksamheten och marinen 

Enligt Kungl Maj:ts kungörelse nr 121 /1966 (isbrytarkungörelsen) samt gene
ralorder 1971.10.27 svarar chefen för marinen för bemanning av statsisbrytarna. 

Försvarets materielverk skall, i den utsträckning sjöfansverket begär och enligt 
närmare överenskommelse ämbetsverken emellan, genom teknisk förvaltning vid 
marinen handha drift och vård av statens isbrytarfartyg. 

För tjänsten och den ekonomiska förvaltningen på statens isbrytarfartyg samt 
för dessas rus tning, översyn, avrustning och förläggning i materielberedskap skall 
med de avv ikelser beträffande förvaltningen som må anbefallas a v vederbörlig 
central förvaltning i samråd med sjöfansverket gälla vad för marinens fartyg är 
föreskrivet. 

Enligt chefens för marinens närmare bestämmande i samråd med sjöfartverket 
bildar statens isbrytarfanyg ett isbrytarförband, som i militärt hänseende lyder 
under chefen för marinen. 

Isbrytning under beredskapsförhållanden eller krig inordnas i den organisation 
för totalförsvarets verksamhet som avser ledning, samordning och skydd av sjö
farten. Isbrytarna ingår härvid i marinens krigsorganisation och avses - utöver 
isbrytningverksamhet - för ett flertal andra uppgifter i sjöfÖrsvaret. 

Militär bemanning har bedömts vara en förutsättning för upprätthållande av 
personell beredskap vad gäller isbrytarnas utnyttjande såväl i fred som i krig. 
Aktivt befäl och värnpliktiga ur flottan erhåller under isbrytanjänsten i fred 
sådan utbildning att isbrytarnas utnyttjande under beredskapsförhållanden och 
krig säkerställs. Härutöver tillförs flottan nödvändiga utbildningstillfällen för 
aktivt befäl och vä rnpliktiga, som bl a medger krigsplacering ä ven på andra 
träng- och hjälpfartyg m m. Aven på andra sätt tas isbrytarfartyg i anspråk inom 
marinens förbandsproduktion, bl a som målfartyg vid vapentaktiska övningar, 
konvojer ingsövningar m m. Också från samhällsekonomisk synpu nkt har militär 
bemanning ansetts fördelaktig. 

Isbrytarna förses slutligen med viss tilläggsutrustning i form av vapen samt 
hjälpmedel för minskydd, samband och navigering m m, som erfordras för deras 
skydd och verksam het under beredskapsförhållanden och krig. 

Andra isbrytare 

I början av juli 1974 överläts polarisbrytaren Jermak av Wärtsiläs helsingfors
varv till beställaren V /0 Sudoimport, Moskva. Flaggsk iftet förrättades i närvaro 
av Sovjetunionens biträdande utrikeshandelsminister A N Manshulo samt ambas
sadören i Fin land V S Stepanov. 

Fartyget är det första i en beställning som, då den Janeerades i april 1970, var 
den största som Finlands metallindustri dittills mottagit. Namnet Jermak härrör 
från viceamiral S O Makarov's berömda isbrytare med samma n·amn, vi lken bygg
des år 1898 av Armstrong Whitwonh's i Newcastle on Tyne i England. 

Isbrytaren uppfyller Ryska skeppsreg istrens bestämmelser och är konstruerad 
för arktiska farva tten . Den kommer att användas för att förlänga seglationssä
songen i Nordostpassagen . 
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]ERMAK. TEKNISKA DAT A: 

Längd max 135,0 m 
Bredd max 26,0 m 
Djupgång 11 ,O m 
Maskineri diesel-elektriskt 
Dieseleffekt (9 X 4 600 bhk) 41 400 bhk 
Axeleffekt (3 X 12 000 ahk) 36 000 ahk 
Hjälpeffekt (6 X 1 200 bhk) 7 200 bhk 
Deplacement 20 241 ton 
Fart i öppet vatten 19,5 knop 
Dragkraft vid påle 310 Mp 
Besättning 118 personer 
Reservutrymmen för 28 personer 

För att underlätta gången i is, speciellt vid låg fart, har Jermak utrustats me 
Wänsiläs luftbubblingssystem. 

Primäreffekten levereras av 9 st Wärtsiläs dieselmotorer, var och en drivande en 
Strömberg-generator. Propellermotorerna, de största likströmsmotorer som till
verkats i Finland, har även levererats av Oy Strömberg Ab. 

Med tanke på att en polarisbrytare tillbringar långa tidsperioder till sjöss haJ 
besättningens trivsel ägnats speciell uppmärksamhet. Fartyget är utrustat me 
bl a en 100 personers biograf, bastu, simbassäng samt motionsrum. D essutom finm 
ombord en komplett sjukavdelning med läkarmottagning och operationssal. 
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Mellan V/0 Sudoimport i Moskva och Oy Wärrsilä Ab Helsingfors, underteck
nades vidare i juni 197 4 ett kontrakt om leverans a v 2 st 22 000 ah k isbrytare, av 
vilka den första skalllevereras år 1977. (Bilden ovan). 

Fartygen är av grundgående typ och specialkonstruerade för isbrytning i ark
tiska farvatten vid lufttemperaturer ned till -50° C. Isbrytarna kan även an
vändas för bärgningsuppgifter. 

Fartygen bygges till det Ryska skeppsregistrets bestämmelser för obegränsad 
fart. Det är speciellt intressant att jämföra dessa fartyg med Atle (9) som är av 
samma storleksordning. 

TEKNISKA DAT A: 
Längd max 128,4 m 
Bredd max 26,5 m 
Djupgång max 8,5 m 
Maskineri diesel-elektriskt 
Axeleffekt 22 000 ahk 
F art i öppet vatten ca 18 knop 
Antal propellrar (samtliga akterut) 3 

För att underlätta gången i is, speciellt vid låg fart, förses fartygen med Wärt
siläs luftbubblingssystem, som redan med framgång använts på ett flertal fartyg. 
Vid utformningen av fartygens linjer har resultat från utförda prov vid Wärtsiläs 
modelltank för isbrytningsprov utnyttjats . 

Huvudmaskineriets primäreffekt levereras av 6 st Wärtsilä-Sulzer diesel-
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motorer var och en utvecklande 44 140 bhk . Varje motor är kopplad till en 
växelströmsgenerator. D å propellermotorerna är av likströmstyp, sker matningen 
över diodlikriktare. Hjälpdieselmotorerna samt fartygets ångpannor är uppdelade 
i två fr ån va randra isolerade grupper. Det elektriska maskineriet inklusive huvud
och hjälpgeneratorer, propellermotorer, övervaknings- och styrningsutrustn ing 
levereras av Oy Strömberg Ab. 

Miljövårdssynpunkter har beaktats vid planeringen . För kloakavfall installeras 
en reningsan läggning samt för olj eslam och brännbart avfall en förbränningsugn . 

Med denna order utökas Wärtsiläs Helsingforsvarvs redan förut rekordartade 
orderstock för isbrytare från 11 till 13 fartyg med en sammanlagd effekt av över 
250 000 ahk. Av dessa bygges 8 för sovjetrysk, två för svensk samt tre för finsk 
räkning. 

VINTERSJOF AR TSFORSKNING 
Under de senaste åren har den svensk-finska vintersjöfartsforskningen samord

nats genom en förutseende och målmedveten insats av sjöfartsverket i Sverige 
och sjöfartsstyrelsen i Finland. Forskningen omfattar nu alla områden, som berör 
v intersjöfarten - isforskning, isspaning, meteorologi , transportekonomi, isbryt
ningsteknik, ut veckling av fartygstyper m m. 

B. A. 

Tanka hos Nynäs 
·det svenska oliebolag , 
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Då och då har vi hos 
blågula Nynäs speciella da ~ar. 
nä r det är extra bill i g t. • 
Och du kan hitta fyndgre j• r 
både för dig och bilen . 
Välkommen! 

P. O. EKMAN Finlands pansarskepp (2) 

Under seglationsperioderna 1933-39 utgjorde i hu vudsak Finska viken 
Kustflottans och därmed pansarskeppens normala övningsområde. I samband 
hänned gjordes flottbesök i de större kuststäderna från Hangö i väster till Vi
borg i öster. Sommaren 1934 utsträcktes övningsfärden till Bottniska viken. 
Meningen var bl. a. att tillsammans med ubåtar och mtb öva fingerade torped
angrepp mot pansarskeppen och avvärjandet av dylika samtidigt som de nya 
enheterna sku lle presenteras den stora allmänheten vid besök i kustorterna ända 
upp till Uleåborg. H ärvid råkade Ilmarinen ut för två missöden, vilka orsakade 
ansenliga materi ell a skador och ledde till vissa ommöbleringar inom den marina 
ledningen . 

Vid ubåta rnas torpedangrepp utanför Raumo den 5 ju li hamnade Ilm-Tursu 
av misstag alltför nära målet llmarinen. Vid intagandet av öv.läge gled ubåten 
tätt under fartygets stäv, varvid akterdäcket skrapade hårt mot kölen. Bägge 
två erhöll ofarli ga plåtskador. Dylika kollisioner inträffade ibland under freds
tid inom fl era länders flottor. Det andra missödet skedde den 21 juli i Vasa 
skärgård , där Ilmarinen på ingående till staden med hög fan rände på grund 
och rev upp bottnen. Hon bogserades till Åbo för dockning och reparation. 
Kommendörkapten Wina dömdes av krigsrätt till arreststraff och gick förlustig 
sin tjänst som chef. Han bes kylldes för att ha fört sitt fartyg långt utanför 
farleden . Efter ett år som chef för sjökrigsskolan tog han avsked 1936. K ust
flottans chef kommendör Ikonen anklagades för att ha utvalt fel ankarplats, ty 
farl edens medeldjup motsvarade i det närmaste fartygens djupgående. Också han 
tvingades avgå. 

Sommaren 1935 utsträcktes färderna till södra Ostersjön i samband med där 
avlagda flottbesök. I juli-augusti besökte Väinämöinen ti llsammans med tre 
ubåtar Kiel, Ilmarinen och fyra kanonbåtar Riga och Libau. Vid konun g Georg 
VI :s kröningsfes tli gheter i maj 1937 representerades Finland vid den stora flott
paraden i Spithead av Väinämöinen. I denna revy deltog örlogsmän från ader
ton nationer. Det finländska pansarskeppet hörde till de anspråkslösare gäster
na, men väckte ett visst intresse bland den närvarande expertisen, inte minst 
hos värdarna. Från detta storstilade evenemang härstammar följande anekdot. 
Vid åsynen av den något klumpiga uppenbarelsen, med sina nog så massiva ka
nontorn och isynnerhet den höga fyrtonlika stridsmärsen säges en brittisk sjö
officer ha utropat: " A bold little navy indeed. Even the lightships are car
rying big guns." 
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Sommaren 1938 förde Ilmarinen republikens nyvalde president Kyösti Kallio 
på ett officiellt statsbesök till Stockholm. I september s. å. hölls en stor upp·· 
visning, i vilken hela Kustflottan deltog, utanför Helsingfors. De inbjudna gäs
terna bevittnade evenemanget från Väinämöinen, allmänheten från en hyrd 
ångare. Den sista fredssommaren 1939 besökte bägge pansarskeppen Sveriges 
huvudstad. Det var en svarsvisit på Kungl. Flottans färd i österled sommaren 
för ut, men även en demonstration av samhörigheten de nordiska brödrafolken 
emellan i en värld, som tycktes gå mot krigiska konflikter av hittills oanat 
omfång. 

Ålandsöarnas strategiskt förmånliga läge utgjorde i slutet av 1930-talet , tt 
för Finlands - och Sveriges - säkerhet uppenbart faromoment. Från ögrupp"n 
var det nämligen möjligt att övervaka infarten till Finska viken och därmed 
t. ex . den sovjetiska flottans rörelser ävensom de för Tyskland så viktiga malm
transporterna från Sverige genom Ålandshav. Ifall krig utbröt, förmodades des
sa två stormakter skynda sig att utnyttja denna förmånliga position för egna 
svften. Särskilt framträdande var dessa farhågor under den tjeckoslovakiska 
septemberkrisen 1938 . 

Vid denna tidpunkt betraktades Ålandskonventionen av mången både i Fin
land och Sverige som. värdelös. Sedan gammalt fanns bland militärerna en all
mänt utbredd uppfattning, att det. åländska tomrummet i en konfliktsituation 
kunde skapa ett farligt läge för båda länderna. Ogruppen borde därför ges nå
got slags försvar. Detta ledde småningom fram till officiella förha ndlingar om 
samarbete på Åland. Sommaren 1938 nåddes en överenskommelse om fördelning 
av försvarsuppgifterna där och förutsättningarna för en militär intervention: 
den s. k . Stockholmsplanen. Denna för utsatte en revidering av 1921 års kon
vention, som dock i stort sett skulle bevaras. De modifikationer, som slutligen i 
januari 1939 föreslogs, innehöll i princip två saker. 

För det första ändrades den demilitariserade zonens gräns i söder så, a tt 
Finland skulle få rätt att befästa några öar söderom det fasta Åland. För det 
andra beviljades Finland möjlighet att förlägga trupper inom den kvarvarande 
zonen. Utöver dessa ändringar förbehöll sig Sverige rätten att som närmas~ 
berörda garantimakt på begäran av Finland deltaga i försvaret av Åland, under 
förutsättning att båda länderna förklarat sig neutrala vid hotande krigsfara . 
Ovriga signatärmakters intervention undanbads. Om därför hjälp utlovades 
Finland i dess försök att bevara Ålands oberoende, skulle erbjudandet avvisas. 
Avsikten synes ha varit att undvika en tysk intervention för att förekomma 
en sovjetisk sådan eller tvärt om. I en deklaration till signatärmakterna och 
Sovjetunionen som inte undertecknat Ålandskonventionen - tillkännagav 
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Sverige sin rätt att ingripa för att trygga ögruppens neutralitet. Inför en kris
situation måste landet ges möjlighet till någonslags kontroll av området, emedan 
ett Åland, som glidit Finland ur händerna, utgjorde ett dödligt hot mot Sverige 
och dess huvudstad. Dessa önskemål oroade en del finska kretsar, som mindes 
året 1918 och den obehagliga tvisten om Ålands status under de närmaste åren 
därefter. Om och när Åland skulle skyddas mot övergrepp var slutligen helt be
roende av huru det politiska och militära styret i bägge länderna bedömde den 
utrikespolitiska situationen. 

signatärmakterna godkände modifik ationerna till Ålandskonventionen. Men 
vid NF:s råds session i maj 1939 begärde den ryske delegaten uppskov av be
handlingen och något beslut fattades icke. Inför det oklara läget lät svenska 
regeringen då uppskjuta riksdagsbehandlingen av frågan. Några framsteg i den 
vägen gjordes ej heller senare, innan kriget bröt ut. Den s. k. norra mineringen 
(Understen-Märket-Signilskär) var den enda åtgärd inom ramen för Stockholms~ 
planen, som i december 1939 kom till utförande för att spärra genomfarten 1 

norra delen av Ålandshav. 
Efter krigsutbrottet sökte Sverige föra en strikt neutralitetspolitik. Inför den 

uppseglande finsk-ryska konflikten vid den östra horisonten beslöt regeringen 
den 15 okt. 1939 officiellt iakttaga sträng neutralitet och således icke medverka 
i försvaret av Ålandsöarna. Svensk trupp på Åland kunde Finland i inget fall 
räkna med, men med all tänkbar annan hjälp. Samma ståndpunkt företrädde 
den svenska regeringen under det senare kriget mellan Fin land och Sovjet 1941 
-44. Försvaret av Ålandsöarna blev följaktligen en rent finländsk angelägen
het under ofärdsåren. 

Från vilket håll ansågs då i Finland faran närmast hota? Officiellt följde 
landet en neutral linje med nordisk orientering och deklarerade sin vilja att 
med alla medel försvara sitt oberoende mot varje angripare, från vilket håll 
denne än kom. Sedan gammalt hyste man emellertid en stark misstro mot den 
östra grannen och dess strävanden. Bittra erfarenheter från tsartidens ryska 
övervälde och händelserna tjugo år ti llbaka i tiden satt fortfarande kvar. His
torien visade varifrån ofärden kommit dragande. Misstron och oginheten var 
ömsesidig. Sovjetunionen var särskilt oroad av att det uppstigande ideologiskt 
fientliga Tyskland skulle nyttja finländskt område för en flankstöt mot Lenin
grad-området. Tysk militär intervention hade skett redan 1918. Hemliga, tre
vande förhandlingar kring detta tema fördes sedan våren 1938 de två grannarna 
emellan, utan resultat. Finland var icke berett att göra några eftergifter. 

Under den tjeckoslovakiska krisen i september samma år, var läget vid Fin
lands gränser och icke minst till sjöss oroväckande. Röda flottan höll höstma
növer i Finska viken och kränkte på sina ställen . finländskt territorium. Till en 
början höll sig fartygen inom vikens östra hälft, men den 28 sept. siktades från 
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Hagland ett större förband med två kryssare, sju jagare och ett okänt anta 
ubåtar med västkurs. Dagen därpå låg de på höjden av Hangöudd. Fruktandt 
en kupp mot Åland vidtog man i Åbo-trakten förberedelser att sända trupper 
till ögruppen, samtidigt som Sverige underrättades om läget. Miinchen-konfe 
rensen löste den 30. de europeiska tvistefrågorna denna gång. 

De sovjetiska krigsfartygens rörelser och överflygningarna av fin ländskt om
råde blev genom tidningspressen bekant för den stora allmänheten och bidro& 
till att öka misstron mot Sovjetunionen och dess avsikter. Utanför Hangöudc 
va r situationen tillspetsad, 11är kustfortet där med fingret på avtryckaren följd l 
med några jagares rörelser. Allvarligare incidenter undveks dock. 

Från ryskt håll hävdades bl. a. att finländska kustpansarfartyget VäinämöineJ 
i vattnen nära Seiskari den 27 sept. sökt ramma Baltiska flottans ubåt M 79 
vars chef undvikit kollisionen i sista stund genom att snabbdyka rätt framfö1 
skeppets förstäv. Uppgiften utgör ett av de många exemplen på den misstrc., 
och fien tlighet man hyste mot allt vad grannen företog sig. Och Finlands styv 
nackade politik och rättmätiga hävdande av de egna intressena inlemmade lan
det fö ljdriktigt bland Sovjetunionens framtida fiender. 

Ett drygt år senare genomgick den storpolitiska situationen i Europa en över
raskande vändning. För att åtminstone för en tid framåt trygga sin västgrän ~ 
ingick Stalin den 23 aug. 1939 en nonaggressionspakt med sin ideologiske anta
gonist och sv urne fiende Hi tler. En mäktig kullerbytta. I ett hemligt tilläggs
protokoll tillförsäkrades Sovjetunionen fria händer för en uppgörelse med de 
små baltiska randstaterna och Finland, vilka sades tillhöra dess intressesfär 
Avtalet tillät Stalin återtaga vad som en gång tillhört tsarens Ryssland. UtaJ 
att ana det råkade Baltikum och Fin land in i den omedelbara farozonen. Vao 
det betydde att tillhöra en stormakts förgård fick de snart nog erfara. Met· 
först var det inringade Polen i tur att delas upp mellan si na mäktiga grannar 
Hitler angrep Polen den 1 sept. och tände därmed en mångårig världsbranc 
utan like. Stalin väntade en månad innan han begynte taga åt sig vad honon 
lovats. 

Vid det massiva tyska överfallet på Polen förklarade sig Finland neutral t 
För att värna om landets sjögränser gick huvuddelen av Kustflottan på kväl 
len den 4 sept. planenligt till sjöss från örlogshamnen i Helsingfors med destina 
tion Skärgårdshavet för att vara tillhands v id Åland. Med på färden var Ilma 
rinen (flagg) och Väinämöinen, åtföljda av kanonbåtarna Uusimaa, Karjala 
Turunmaa samt patrullbåtarna VMV 8, VMV 10 och VMV 12. Kommendö 
Rahola jämte stab hade inskeppat sig å flaggskeppet. Kursen ställdes längs de 
yttre havsfaret direkt till Föglöfjärden i sydöstra Åland, som till en börjaJ 
tjänade som ankarplats. Härifrån urstäcktes övnings- och patrullfärder ti l 
Ålandshav samt till Utö och Orö i öster. 
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Vid den förstärkta försvarsberedskapen i Sverige hade Kungl. Flottan för 
det förra havsområdet den 3-15 september formerat den s. k. Ålandshavseska
dern , bestående av de gamla pansarskeppen Aran och Tapperheten, jagarna 
l{ u gin och Munin samt fyra vedettbåtar. Som ett tecken på det relativa lugn, 
som än så länge fortfarande rådde häruppe medan kriget rasade i söder, kan 
nämnas mötet mellan de finländska pansarskeppen och det svenska Aran. Far
tygen träffades den 26 sept. syd Understen och stannade på platsen en halv
timme. Kommendörkapten Oberg avlade besök ombord på Ilmarinen. En dryg 
vecka senare skockade sig åskmolnen vid den östliga horisonten. 

Medan blixtkriget i Polen led mot sitt slut begynte Sovjetunionen vidtaga sina 
åtgärder för säkrandet av miljonstaden Leningrad och de västliga gränsområ
dena. Hos dess små grannar framstä lldes anspråk på de territor ier, som det 
hemliga fördraget med Tyskland tillförsäkrat den . Efter diplomatisk påtryck
ning tvangs Estland den 28 sept. och Lettland den 5 okt. avstå vissa namn
givna områden för anläggandet av flottbaser och flygfält . På detta sätt skaf
fade sig Sovjet snabbt och smärtfritt fotfäste vid Ostersjön. Kontrollen över 
Finska vikens mynning begynte övergå till ryssarna. Den militärpolitiska situa
tionen hade med ett slag förändrats. Och början var gjord till en senare total 
ockupation av hela Baltikum. Finlands sjöstrategiska läge hade starkt försäm
rats. Men än så längre rådde lugn utanför landets kuster. Ett skenbart lugn, ty 
någonting tycktes vara i görningen. 

Tidigt på morgonen den 15 okt. rapporterades kryssaren Kirov och tre jagare 
ha passerat utanför Hoglands sydspets på västlig kurs. Kort därpå siktades yt
terligare sex jagare och slagskeppet Oktiabrskaja Revoliutsija på väg västerut. 
De fortsatte mot Finska vikens smalaste del, där även ubåtar v isade sig. Sjö
stridskrafternas stab alarmerade Kustflottan. Svenska militärattachen i Helsing
fors underrättade Swckholm. Vilket mål hade fartygen? 

Amingen var de på väg till de nyförvärvade baltiska stödjepunkterna, till 
den åboländska skärgården eller rentav till Åland. Syftet skulle då vara att 
ställa Finland och Sverige inför fullbordat faktum genom en överrumplande 
landsättning av stöttrupper p å den försvars lösa ögruppen. Läget var alarme
rande och på ömse sidor om Ålandshav vidtogs vissa försiktighetsåtgärder. Men 
slagskeppet och två jagare vek in till Tallinn (Reva!) för att taga hamnen i 
besittning och Kirov med sin jagardivision fortsatte till den kurländska hamn
staden Liepaja (Libau), den västligaste nya utposten. 

Tre dagar tidigare hade de av R ådsunionen den 5 okt. föreslagna förhand
lingarna med Finland om "konkreta politiska frågor" tagit sin början i Moskva. 
I motsats till de baltiska småstaterna var Finland icke utan vidare villigt gå 
med på de framställda territoriella kraven. Isynnerhet uthyrandet av Hangöudd 
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till flott- och flygbas motsatte man sig bestämt. Enighet nåddes icke och un
derhandlingarna avbröts den 9 nov. Hotet mot Finland tycktes avvärjt, om 
också osäkerheten bestod. 

Den 26 nov. beskylldes finska armen för en gränsincident vid byn Mainila 
p å Karelska näset. Ett nytt försök att komma åt det envisa Finland. Den 28. 
sade ryssarna upp sitt icke-angrepps-avtal, de diplomatiska förbindelserna av
bröts och på morgonen den 30. anföll Sovjetunionen plötsligt utan formell krigs
förklarin g sin granne på all a fronter. Kr igets mål va r klart : det tredskande Fin
land sku lle besegras och erövras. Fastän övermakten var förkrossande, satte 
finnarna sig till motvärn. D etta ledde till ett kri g utan li ke i krigshistorien, dä r 
alla oddsen gick Finland emot. Den fåtaliga, illa utrustade försvarsmakten höll 
ut mot en stormakts anlopp över tre månader, vilket slog världen med häpnad. 

Till följd av den stränga vintriga årst iden fördes de 105 dagarnas sega Vin
terkrig huvudsak ligen till lands. Något aktivt uppträdande av Finlands under
lägsna s jästridskrafter räknade den sov j etiska Baltflo t mycket riktigt icke med. 
Sjöherraväldet var ryssarnas, ävensom dominansen i luften. Blockad av kuster
na proklamerades. Flygvapnet gavs i uppdrag spåra upp och tillintetgöra de 
två f inländska pansarskeppen. Marinflyget disponerade då över 200 plan. 
För uppgiften avdelades till en början den till Paldiski (Baltischport) förlagda 
10. Flygbrigaden, vars bestånd omfattade 18 bombplan av typ Tupolev SB-2 
jämte 9+6 jaktplan av typerna Polikarpov I - 15 resp. I - 153. Piloterna fann 
tämligen snabbt vad de sökte efter. 

Sedan början av oktober ny ttjade K ustflottan det mell an öarna Korpa och 
Nagu belägna Lohm som stödjepunkt. Denna lotsplats intager ett centralt läg 
invid farleden, som från Utö leder in i skärgården och vidare t ill Abo. Efter 
förråds- och manskapskomplettering i staden låg Pansarflottiljen i beredskap i 
vattnen strax norrom Nagu. H är upptäcktes den efter något sökande den 26 okt. 
av två SB-2 plan, som efter att ha fotograferat skeppen avlägsnade sig me 
sydkurs varifrån de kommit. Overflygningen var en grov kränkning av Fin
lands luftrum. 

Vid middag sagda dag varseblev utkiken på Väinämöinen i söder två främ
mande flygplan, vilka närmade sig på låg höjd. N ågon förvarning från bevak
ningsstationerna i skärgården hade ej ingått. Overraskaingen var fu llständig 
Luftvärnet var visserligen alarmberett, men inför den oväntade si tuationeJ 
tvekade man öppna eld. Och inom kort hade de lågt kretsande rödstjärnig8 
planen fö rsvunnit utom synhåll. Incidenten föranledde skärpta föreskrifter on 
spaning och eldöppning samt ombyte av ankarplats. Pansarskeppen för lades de1 
2 nov. till fjärden invid Högsåra, en av öarna i Hitis socken. 
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D å en sovjetrysk aktivitet till sjöss kunde väntas när som helst, gav chefen 
för Kustflottan sina förh ållningsregler för " Fall Aland" resp. "Fall Hangö". I 
dessa spelade pansarskeppen naturligtvis en central roll. I det förs tnämnda fa llet 
skulle de med all kraft avvärja fiendens försök till landsä ttning samt förhindra 
dess fram trängande in i skärgården mellan Aland och fastlandet. Från den syd
västra åländska skärgården skulle de stöta fram, säkrade av kanonbåtar och 
minröjare, mot i Ålandshav konstaterade f ientliga stödstyrkor. Men något av
görande sjöslag fick de inte invecklas uti. Inga onödiga risker fick tagas. "Fall 
Hangö" åter förutsåg pansarskeppens uppträdande i Hangö västra fjär d, var
ifrån begränsade framstötar fick utföras mot öppet vatten . I det för landsätt
ning lämpliga och därför särskilt utsatta Lappvik skulle en fientl ig invasions
flotta utsättas för deras indirekta eld. Särskilda eldledare a v delades för denna 
eventualitet till observationsposter på sjä lva Hangöudd. I detta område fa nns 
även kustarti lleri. 

Efter överflygningen den 26 okt. hände ingenting oroväckande i skärgårds
havet. På dagen en månad senare beskylldes Finland utan orsak för Mainila
skotten och natten 29/30 nov. erhöll staben å Ilmarinen rapport om att de dip
lomatiska förbindelserna avbrutit. Pansarskeppen låg då vid Högsåra i full 
beredskap med tillåtelse att öppna eld mot främmande flyg utan förvarning. 
På småtimmarna den 30. begynte Kronstadt gnista ut täckordet "Fakel", vi lket 
var signalen för öppnandet av fientligheterna mot Finland. I den grå torsdags
morgonen inlöpte alarmerande rapporter om frä mmande flygaktivite ter i flagg
skeppets radiohytt. Kl. 11.25 gavs luftalarm. Tre tvåmotoriga SB-plan flög in 
fr ån öster över ankarplatsen på c. 3.000 m höjd och fällde ett tiotal bomber, 
vilka grovt missade målet Ilmarinen. Vid avvisandet av planen förbrukade luft
värnet 68 st. 10.5 cm och 28 st. 4 cm granater samt noterade en träff. P lanet 
ifråga förlorade i höjd och nödlandade på estniska sidan. Inför hotet om för
nyade påhälsningar avgick pansarskeppen jämte följe p å e.m. till Lohm. Kort 
därpå uppenbarade sig mycket riktigt nio SB-plan över Högsåra, men nödga
des konstatera redden vara tom. 

Hos Sjöstridskrafternas stab i Helsingfors väntade man den l dec. fientlig 
aktivitet mot Hangöudd. På morgonen flyttade sig pansarskeppen med sakta 
fart längs farleden söderut mot Utö, beredda att ingripa i österled. Vid samma 
tid närmade sig kryssaren Kirov och två jagare med hög fart Hangö från syd
ost. Efter en kort eldstrid kl. 09.55-10.08 med Russarö kustbatteri utanför sta
den drevs angriparen skadeskjuten och med trolig förlust av den ena jagaren 
tillbaka. Pansarskeppen befann sig då i Borstö-vattnen 30' W Hangö ur stånd 
att ingripa, innan det hela var över. P å väg österut mot Hangö kallade ett 
gnisttelegram kl. 14.42 dem tillbaka. De planerade trupptransporterna till Åland 
stod i beråd att avgå från Abo och de skulle enligt erhållna direktiv skydda 
desamma. Emedan ledfyrarna från Lohm söderut var släckta, kom de emell ertid 
för sent till platsen för sammanträffandet. Den för Åland avdelade bataljonen 
hade redan utan att störas forslats till ort och .ställe på morgonen den 2 dec. 
Ilmarinen och Väinämöinen stannade därefter i de åländska va ttnen ända till 
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slutet av januari 1940. Som hu vudsaklig ankarplats tjänade Flisöfjärden. Unde1 
dygnets ljusa timmar hölls fartygen igång med sakta fart, under natten och 
dagar med dålig sikt låg de stilla för ankar. Högsta beredskap upprätthöll s 
kontinuerligt. 

Fiendens flygverksamhet riktade sig än så länge icke så här långt åt väster. 
Förutom rapporter om ett par ubåtars framträngande t ill Bottniska viken genorr 
Ålandshav förelåg inga tecken på aktivitet från kryssare, jagare eller med dem 
jämförbara enheter. Deras uppträdande i Ålandshav hade sannolikt lett till en 
sjöstrid med pansarskeppen. Men större delen av den ryska Ostersjöflottan låg 
i hamn eller opererade blott öster om Bogland samt isyn nerhet mot Karelska 
näsets kust. Något akut landstignin gshot förelåg icke mera mot Ålandsöarna. 
Ogruppen var fast i finsk hand och de viktiga sjöförbindelserna västerut hölls 
i gång i skydd av skärgården. Den av Sovjet den 17 dec. proklamerade sjöbloc
kaden av Finlands kuster var fu llkomli gt betydelselös och ineffektiv. Vid jul
tiden begynte havet på allvar tillfrysa, vi lket försvå rade sjöfarten. 

Vid samma tid började det sovjetiska fl yget visa ett sti gande intresse för 
hamnstäderna i västra Finland och den från luften konstaterade sjöfarten i väs
terled. Handelsfartygen ansattes både i skärgårdsfarlederna och i hamn med 
bomber och beskjutning. Mot detta ökande hot från luften mobliserades pan
sarskeppens luftvärnsartilleri. Kommendör Rahola beordrade dem till det cent
ralt belägna Skiftet, fjärden som åtskiljer den åländska och den åboländska 
skärgården. Ilmarinen och Väinämöinen jämte fyra patrullbåta r avgick på mor
gonen den 23 dec. från Flisö med östkurs . Till natten fö ll ankarena åter. 

Följande dag var molnig och sikten nedsatt av snöbyar. Men juldagen grydde 
molnfri, med stiltje och ringa köld. Utmärkt flygväder rådde. Kl. 08.30 lättade 
pansarskeppen ankar .och satte sig i rörelse med sakta fart ut på Skiftet. Rap
porter om stegrad flygaktivitet inlöpte och planen med de röda stjärnemble
men lät icke länge vänta på sig. En dryg timme senare siktades tre SB-plan i 
öster med nordkurs på 2.500 m höjd. När avståndet var 7.000 m öppnade far
tygen eld med 10.5 cm artill eriet och fällde ett av de överraskade planen. D 
två övriga vände snabbt till väsdig kurs ökande hastigheten och flyghöjden. 
Men de undkom inte luftvärnselden, som från 5.000 m åter plockade ned ett. 
Det tredje försvann i sydlig riktning över Utö. P å e. m. flög tio plan in över 
skärgården via Hangö för att utkräva hämnd. Den första anfl ygningen skedde 
k l. 13.51 av tre bombare frå n väs ter på 4.500 m mot Väinämöinen. Inför lv.
ridån vände de bort redan från 7.400 m under rökutveckling. Denna skenattack 
utnyttjade 4 + 3 plan genom att i glidflykt från SW ur solen nalkas tä tfartyget 
Ilmarinen. Av de kl. 14.07 lösgjorda 500 kg bomberna föll två i omedelbar 
närhet av flaggskeppet. Skärvor och kulsprute-eld sårade åtta man, matrosen 
Armas Nordqvist död ligt. Vid en förnyad at tack av två plan f rån NW kl. 
14.30 sköts bägge ned. En av piloterna räddade sig med fa llskärm. 

De tio bombplanens angrepp var välplanerat och utfördes utom räckhåll för 
det lätta luftvärnet. Eldledningen var felaktig, idet längre bort befintliga, ofar
liga plan ägnades alltför stor uppmärksamhet. Vid avvärjandet förbrukade pan
sarskeppen en ansenlig mängd (508 st.) 10,5 cm projektiler och nya erfordra-
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des snarast. På morgonen den 26 dec. lämnade fartygen Skiftet med kurs på 
Saggö, nord fasta Åland. I närheten av Kumlinge avslog Väinämöinen ett sista 
lamt flyganfall. J u l ens nappatag med sovjetflygarna resulterade i fyra nedskjut
na och tre skadade bombplan. Rapporter från Estland viss te berätta om flera 
nödlandade trasiga plan på den sidan. Strax efter det pansarskeppen angjort 
Mariehamn för förrådskomplettering utsattes de den 12 jan. för åtta SB-plans 
koncentrerade anfall, men lu ftvärnet skingrade formationen och bomberna föll 
över omgivningarna utan att anställa skada. 

Sedan kölden på allvar satt in och havet täckts av is, va r inga marina företag 
mot Åland mera att vänta. Pansarfartygens uppdrag här var fullgjort. De skul
le hädanefter tjäna som sköldar mot den intensifierade fientliga flygverksam
heten. Till operationsområde anvisades Korpa-Nagu samt vattnen utanför Åbo. 
Den 20 jan . avgick de från den isbelagda Flisöfjärden till sin föde lsestad. Efter 
ankomsten dit intog fartygen de för lu ftförsvaret av denna viktiga hamnstad 
planerade positionerna: Ilnurinen strax utanför hamninloppet invid Beckhol
men , Väinämöinen längre ut vid ön Lilla Bocken. För att bättre smälta samman 
med omgivn ingen målades de helt och hållet i v itt och däcken täcktes med ett 
lager snö. Men under solklara dagar avtecknades deras karakteristiska skuggor 
tydligt mot det omgivande istäcket och några svårigheter att upptäcka dem från 
luften hade piloterna icke. Mulet och snöyra var följaktligen önske väder för 
fartygen och luftförsvaret i Åbo. 

Vid årsskiftet hade Baltiska flottan s flyg förlagt c. 200 plan till de estniska 
baserna. Större delen var medeltunga bombplan av typ Tupolev SB-2, men ä ven 
större sådana av Iljusjin DB-3 typen fanns i mindre antal. Till en början flög 
man blott i dagsljus, men sedan flygpl atsbelysning den 10 jan. installerats, be
gynte även nattliga bombräder höra till programmet. Huvudsakliga objekt var 
hamnstäderna fr ån Uleåborg i norr till Åbo i söder samt konvojer i isrännorna. 
Inalles företogs 264 inflygningar, varvid 96 ton bomber fälldes. Skador å hamn
anläggningar, bostadshus m. m. åsamkades, några ångare förstördes och män
niskoli v spilldes vid dessa räder. Men de 65 minorna, som fälldes i farlederna 
från luften förorsakade inga skador. De startande flygplanen rapporterades van
ligen i god tid av esterna via hemliga kanaler tilllv.centralerna i Finland varige
nom överraskningsmomentet oftast bortföll. 

Under den sista januari-veckan företog bombflyget allt intensivare anfall 
mot det för utrikessjöfarten så viktiga Åbo. Räderna fortgick utan avbrott flera 
dagar i sträck och staden jämte hamnen blev illa åtgångna. Under kriget 1939-
40 var Åbo en av de mest bombarderade orterna i Finland. Inalles beräknades 
440 flygplan ha deltagit i 61 angrepp mot staden. Pansa rskeppens roll v id vär
nandet av orten var av v ital betydelse. Deras spärreld över området räddade 
staden från katastrofal för;törelse. Transporterna av bl. a . v iktiga krigsförnö
rlenheter för den desperat kämpande landfronten i öster löpte utan större av
brott över hamnen. 

Vid det första anfallet den 29 jan. sköt Ilmarinen och Väinämöinen ned var 
sitt flygplan. Verksamheten av tog något v id månadsskiftet, men inte en dag 
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förflöt utan luftalarm. Här Il marinens syn på saken den 4 februari: "Kl. 13.53 
c. 20 plan från O och SO. 13.56 okänt antal från S. 13 .59 flyglarm. Sju plan 
från N. 14.20 fyra plan från S. 14.22 flyglarm. Elva plan från SW, elva från 
S." Under senare hälften av februari rådde kallt och klart väder flera dagar i 
sträck och kanonerna var i oavbruten verksamhet den 17-21 febr. Den 17. tjöt 
alarmsirenerna i staden nio gånger varav tre om natten. Två räder företogs 
mot Åbo i dagsljus, tre under den mörka tiden. Under de följande dagarna in
riktade sig flygarna på Väinämöinen, handelsfartyget i isarna och oljedepån i 
Pansio invid staden. Fyra plan attackerade skeppet på endast 550 m höjd , men 
slogs tillbaka. På morgonen den 21 anlöpte en från Mariehamn anländ kon
voj staden. Denna hade oavbrutet antastats av flyg, men klarat sig igenom. Det 
sista anfall et av 20 eskorterade bombare avvärjdes av !!marinen över själva 
hamnområdet. 

Den 29 febr . en vacker skottårsdag med klart väder och lindrig köld uppenbara
de sig 35 plan över Åbo på 4.500 m höjd . A v dessa störtade sig tio i tre vågor 
över pansarfartygen. De kom i glidflykt 5+3+2 och fällde 50-100 kg 
sprängbomber, som alla slog hål i isen. Luftvärnet hann icke taga alla under 
eld samtidigt. Den 2 mars koncentrerade sig 19 eskorterade p lan i tre vågor 
(5+5+9) på Ilmarinen, som bet väl ifrån sig och plockade ned två. Bomber 
upp till 1.000 kg fä lldes denna gång och som der tyckres även svåra granater. 
Från roterande cylindrar spriddes talrika små brandbomber, synbarligen i syfte 
att skada luftvärnets optik . Försvaret förbrukade denna gång 146 st. 10,5 cm och 
31 st. 4 cm projektiler. Sedan gav flygarna tappt. Utplånandet av Ilmarinen 
och Väinämöinen hade misslyckats. Man koncentrerade sig nu på landmål i 
öster. 

Enligt Kustflottans .statistik gjordes inalles 35 försök av 218 bombplan och 
111 jaktflygare att komma åt pansarskeppen. De ledde icke till önskat resu l
tat, men väl till förlust av årta plan och ett 20-tal flygare. skeppens åtgång av 
ammunition var ansenlig. Sratisriken visar för Ilmarinen 632 st. 10,5 cm och 
483 sr. 4 cm granater, för Väinämöinens del motsvarande 702 st. plus 391 st. 
Komplettering var ibland förenad med stora svårigheter, särskilt vad tändrör 
för 10,5 cm granaterna beträffar. De levererades nämligen från utlandet och 
ofta försenade, vilket ledde till kritiska situationer med sträng ransonering. I 
början av mars t. ex. förfogade Ilmarinen blott över 190 skott per kanon, med 
vilka några större anlopp knappast skulle ha klarats av. Vickers-pjäserna visade 
sig vara alldeles otillräckliga för luftvärnsändamåL De nådde icke ti llräckligt 
högt och utsattes för störningar. De i Sverige beställda ersättande Bofors-kano
nerna kom tyvärr fram först efter kriget. På grund av omständigheterna var 
huvudartilleriet (25,4 cm) slutligen icke i tillfälle att avfyra ett enda skott. 
Men med fog kan sägas, att dessa kanoner, även om de förblev stumma, talade 
ett språk fullt förståeligt för motståndaren. De var nyckeln ti ll det åländska 
låset, som ingen ens försökte öppna. 

Under Vinterkrigets slutskede hölls pansarskeppen i beredskap inför en vän
tad invasion över isarna mot kuststräckan Hangö-Porkkalaudd, en operation som 
uteblev . Ett projekt att skicka dem genom de tjocka isarna till Viborgsviken 
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för att stödja den förtvivlat kämpande landfronten där förkastades. Företaget 
hade erfordrat assistans av en icke koleldad isbrytare med ringa rökutveckling 
och borde dessutom ha igångsatts tidigare. Risken att i så fall nödgas avbryta 
sjöförbindelserna i väster ville man dock icke taga. Å andra sidan var man 
osäker huruvida fartygens propellrar skulle tåla gång i upp till en meter tjock 
is, eller om ammunitionen skulle förslå till beskjurandet av de talrika anfalls
vågorna av attackflyg, som pansarskeppens uppträdande så långt i öster otvi
velaktigt skulle frammana. De både fartygen i isens gastkramning kontra över 
isen framrullande eldspyende stridsvagnar på Viborgsviken var ett obeprövat 
och skrämmande alternativ. Det hade otvivelaktigt lett till självmord. Till Vi
borgsviken skickades slutligen den bestyckade isbrytaren Tarmo allena den 9 
mars, men den hann lyckligtvis icke långt, innan freden den 13 mars kom 
emellan. 

Ilmarinen under gång med Luftvärnet 

stridsberett. 

Flygbild av V äinämöinen visande far

tyget maskerat i skärgården. 

Genom marsfreden i Moskva förlorade Finland utöarna i Finska viken, Ka
relska näset och Ladoga samt den södra kustremsan ända till Virolahti i väster. 
Bangöudd utarrenderades till sovjetrysk flottbas för 30 år framåt. Låset för 
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Leningrad låg nu betryggande långt i väster. Därmed hade Sovjetunionens SJ -
strategiska läge i Ostersjön i högsta grad förbättrats. Sommaren 1940 konsol i
derades det baltiska basområdet ytterligare genom total ockupation av de sm , 
randstaterna, som blev socialistiska rådsrepubliker mot sin vilja. 

Åland hade icke ingått i de av Sovjet framställda territoriella anspråker . 
Men den 27 juni fordrade ryssarna, att ögruppen åter ovillkorligen måste de
militariseras. Inom loppet av juli avbröts alltså alla befästningsarbeten där oc 1 

trupperna evakuerades till fastlandet. Ogruppens status bekräftades av Moskva
avtalet av den 11 oktober. Befästningarna raserades och våren 1941 var Ålan l 
lika försvarslöst som hösten 1939. Sovjets utspel försatte Finland i ett allune · 
isolerat läge och dess fåtaliga sjöstridskrafter inför allt svårare uppgifter. 

Det uppkomna sjöstrategiska läget försköt tyngdpunkten västerut från Hangö
udd, som delade sjöstridskrafterna itu. Huvuddelen av flottan förlades till de, 
sydvästra skärgården, staben residerade i Åbo. Det ånyo neutraliserade Ålan , 
och sjöförbindelserna västerut var alltfort den avgörande faktorn. Finska vikc 
spelade tillsvidare en underordnad roll vid fartygens stationering. Försvaret a 
Åland var alltjämt Kustflottans och därmed pansarskeppens uppgift i händels · 
av krigiska förvecklingar. Ett annat alternativ hade de i riktningen Hangöudt 
där de skulle hindra ett ryskt framträngande åt väster, oroa trafiken till ocl 
från detta basområde och taga krigsviktiga mål där under eld. Till Kustflottan, 
som sorterade under Flottans stab hörde Ilmarinen (flagg), Väinämöinen, fyr .\ 
kanonbåtar, sex patrullbåtar och tolv minsvepare. 

Mot slutet av år 1940 levererades äntligen de utomlands beställda kanonern l 
och våren 1941 erhöll pansarskeppen den välbehövliga förstärkningen av dc 
lätta lv.artilleriet. Madsen-pjäsernas (2 cm) antal ökades till fyra (VäinämÖJ
nen) resp. fem (Ilmarinen) . Vickers-kanonerna ersattes av fyra 4 cm Bofon 
pjäser, varav en i dubbellavettage. Den monterades högt uppe på överbyggnaden 
mellan kommandotornet och stridsmärsen . För att ge den bättre skjutfält a\ 
lägsnades den ena stråtkastarbryggan härifrån och placerades strax bakom dt : 
aktra eldledningstornet. 

J/marinen i Åbolands skärgård våren 1940. 

202 

®® / 

Pansarskeppen sådana de tedde sig våren .1941. 

Freden blev icke långvarig för Finlands vidkommande. Genom konflikten 
mellan Tyskland och Sovjetunionen drogs landet mot sin vilja åter med i det 
pågående världskrigets virvlar sommaren 1941. 

Tillföljd av den politiska vändningen sakerna 1940 tagit hade Finland råkat 
in i ett skruvstäd mellan Hitler och Stalin. De pockande sovjetiska kraven 
hårdiMde, samtidigt som tyskarna mot hösten började visa ett allt livligare in
tresse för landet såsom uppmarschområde och följaktligen höll det under ar
marna. Ett tilltänkt nordiskt försvarsförbund mellan Finland och Sverige hös
ten 1940 förhindrades resolut av Sovjetunionen. Framtiden tedde sig dyster för 
Finland, landets självständighet var i uppenbar fara och all slags hjälp var 
acceptabel och önskvärd. I januari förelåg allt säkrare tecken på att tyskt be
skydd mot övergrepp kunde påräknas. Inför dessa realiteter gick Finland med 
i Hitlers krig som Tysklands vapenbroder, men icke som dess ·all ierade. Landet 
sades föra sitt eget separata krig. Den proklamerade neutraliteten existerade i 
själva verket blott formellt, ty tyska trupper befann sig i Lappland och ryska 
i Hangö. Samma morgon (22 juni) den tyska krigsmkten vällde in över Ryss
land, angreps finländskt territorium av sovjetryskt flyg. Tre dagar senare 
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konstaterade Finlands riksdag landet befinna sig i krig. För flottans vidkomman
de betydde detta en hård kamp för tre år framåt, men denna gång i sarnarbett 
med den tyska Kriegsmarine. Ett a v de första eftertraktade anfallsobjek ten för 
Baltiska flottans flyg var pansarskeppen Ilmarinen och Väinämöinen . 

Sedan mitten av juni 1941 befann sig dessa i skärgården utanför Åbo. De 
ras första uppdrag var att vaka över transporten av 5.200 man, artilleri o. a 
utrustning från sydvästra Finland till det på all militär utblottade Å land. Fö 
retaget med det betecknande täcknamnet "Kappsegling" gick av stapeln i gry
ningen den 22 juni och avlöpte planenligt. Någon medtävlare i kappseglinge1 
uppenbarade sig icke och följande morgon hade trupperna besatt Åland. Vie 
överfarten av Skiftet anfölls pansarskeppen kl. 06.03 av sju bombplan i fjärden ·. 
västra del. Några materiella skador uppstad ej . Detsamma var fa ll et på KA 
batteriet Alskär vid den demilitariserade zonens östgräns, där bombarna ocksz 
hälsade på. Dessa var de första mot Finland riktade angreppen. Sedan de1· 
å ländska ögruppen säkrats, förlades K ustflottan i beredskap vid Flisö-fjärden . 

En vecka senare befriades den från ansvaret för Ålands förs var och den l 
juli avgick pansarfartygen och kanon båtarna till N agu-vat tnen för att vid be
hov operera mot fiendens sjöfö rbindelse r till Hangö. Avsikten var att utför? 
konare fra mstötar ut på havet fö rbi Bengtskär mot de transporte r ryktet visst t 
berätta vara nära fö restående. Det tunga artilleriet skulle spela upp mot dem 
Men K ustflottans chef A. R . Hakola motsatte sig dessa utflykter såsom varande 
alltför farliga . Åsiktsbrytningen ledde till att denne entledigades från sin pos1 
och anvisades ledningen av örlogsstationen i Åbo. Till ny chef utsågs den 6 jul 
kommendörkapten E. R. Göransson, som hädanefter innehade en något komp
licerad befattning: han var samtidi gt chef för Kustflottan, Pan sarskeppsflottilj ei 
och Ilmarinen. · 

Pansarskeppen fick ändock bruk av sitt hu vuda rtilleri, för första - och 
enda - gå ngen under kr igs tida förhållanden. Från Hitis skärgård NW Hangi:: 
utförde de natten 3/4 juli från långt håll en första inledande beskjutning a,_ 
staden, med det långt synliga vattento rnet som riktpunkt. Projektilerna va 
10 + 8 mingranater, vilka visade sig vara olämpliga mot landmåL Vid näst: 
aktion den 12 juli användes indirekt eldledning och s. k. hjälpmåL Eldledare! 
befann sig uppe i märsen, men han stad i radioförbindelse med stationer i land 
Ilmarinen avfyrade 20 granater mot flygfältet i Täckwm, medan Väinämöinet 
tog ett svårt järnvägsbatteri under eld med 18 . Några motåtgärder vidtog hy 
resgästerna på Hangöudd icke. En paus t i Il hösten intädde. N ya hal v pansar 
granater anskaffades från kustartilleri et. 

De utprovades den 2 sept. då pansarskeppen från 15-18 km slungade va 
sin skur om 34 projektiler mot stadens hamnområde. Förfarandet va r indirekt ocl 
res ulterade i fullträffar inom ett ammunitionsupplag. Elden besvarades icke m 
heller. En sista beskjutning av Hangö-området utförde Väinämöinen allen a 
gryn in gen den 15 no v. med 32 granater mot järnvägsbatteriet där. Större skado 
å detsamma är icke kända. Vid denn a tidpunkt hade evakueringen av den iso 
lerade stödjepunkten sjövägen redan påbörjats. Den sista transporten avg ick den 
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2 dec. till Leningrad. Väinämöinen låg då i Hitis skärgård för att avvisa fient
li ga uppsåt i den riktningen. 

Emedan sjökrigets brännpunkt i samband med den snabba tyska framryck
ningen i Baltikum under sommarens lopp alltmer försköts österut, begynte man 
j 11om Sjöstridskrafternas stab förbereda dirigerandet av flottstyrkorna, fram
förallt pansarskeppen , runt Hangöudd till Finska viken. Genombrottet a v den 
ryska artilleri /minpositionen vid vikens mynning sku lle ske natten 4/ 5 juli ge
nom en fö rmodad lucka nära Odensholm, men inom räckhåll för 18 cm-batteri et 
där. Ett start uppbåd finska och tyska minsvepare, kanonbåtar och patrull
båtar sku lle ledsaga systerfartygen genom det farliga området. Företaget var fö
renat med stOra risker och ingalunda ofarligt. Ifall förflyttningen lyckades, å ter
stod som ett andra faromoment de forfarande starka flottenheterna i Tallinns 
hamn . Kryssaren Kirov, de många moderna jagarna och ubåtarna var en akt
ningsvärd motståndare ute på öppet vat ten . Innan företaget hann realiseras, 
förhindrades det på kvällen den 3 juli på högsta ort. 

Inom Mannerheims högkvarter hyste man nämligen allvarl iga farhågor för 
en våldsam rysk utbrytning västeut, sedan alla flottbasern a gått förlorade till 
tyskarna. Från Åland höll trupper redan på att skeppas tillbaka till fastlandet 
allteftersom befästningsarbetena fortskred . Men trots att tungt artilleri redan 
fanns på Åland, behövdes pansarskeppen fortfarande i den sydvästra skärgår
den som rörlig art illerireserv. Farhågorna var nog överdrivna. Något anfall från 
Hangö var knappast att vänta från ryskt håll. Om flottan åter försökte taga 
sig t ill Sverige för internering där, förm ådde de långsamma, ute till havs myc
ket sårbara Ilmarinen och Väinämöinen icke förhindra detta. Alla tecken tydde 
på, att Baltiska flottan skulle deltaga i kampen om Leningrad ända in i det 
sista. Åland var icke i farozonen numera. 

En annan orsak, som kunde ha bidragit till marskalkens beslut stad antagli
gen att söka i hans välmotiverade önskan att om möjligt undvika påtryckning 
åt det politiskt ömtåliga Leningrad-hållet. Emedan armen på Kare lska näset 
icke avancerat längre än behovet påkallat och icke deltag i beskjutningen ay 
staden, borde Finlands kraftigaste örlogsmän inte heller visa sig al ltför nära 
Nevametropolen . Pansarskeppens färd i österled hade av Sovjetledningen sanno
likt uppfattats som påtryckning i ett prekärt läge. Fartygen stannade således 
kvar i skärgårdshavets hägn, mer eller mindre sysslolösa. 

Härvid uppstod frågan huruvida deras basering kort före krigs utbrottet varit 
den bästa möjliga. Deras roll vid försvaret av Åland var betydelsefull , men hade 
möjligen övedrivits. Ogruppen besattes ju snabbt och effektivt av egna trupper 
och artilleri i samma ögonblick kriget var ett faktum . De rys ka styrkorn a hade 
fullt upp att göra med de snabbt påträngande tyskarna och till sjöss lamslogs 
deras flotta genast i begynnelsen. Att Tyskland och Finland sk ulle kämpa sida 
vid sida denna gång visste man i Högkvarteret redan i ett tidigt skede. Vid den 
gigantiska utrymningen av Tallinn den 28-29 aug. sjövägen hade pansarskep
pen av allt att döma erbjudits förstklassiga mål i de näranog tvåhundra fartyg 
omfattande väldiga kolonnerna, objekt som de hittills normalt saknat. N u in-
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träffade de enorma förlusterna genom minor. Transporterna från Hangö se
nare om hösten var ett annat lönande anfallsmål. Pansarskeppens placering t. ex 
inv id Nargön hade tillsammans med det svåra batteriet (30,5 cm) i Parkkala 
spärrat Finska vikens smalaste del. Ilmarinen och Väinämöinen stationerade p å 
den östra sidan om det obekväma Hangöudd sommaren 1941 hade sannolikt 
gett dem större utdelning. Men det är lätt att vara efterklok. 

Efter midnatt den 26 juli landsatte Hangö-garnisonen med patrullbåtar e1· 
manstark stöttrupp på fyrplatsen Bengtskär i syfte att likvidera denna fö r 
stödjepunkten besvärande utkikspost ute i havet c. 30 km WSW Hangö. För
bittrade strider utkämpades till lands, i vattnen r untom skäret och luftrummet 
ovanför. D e till platsen alarmerade kanonbåtarna Hämeenmaa och Uusimaa, 
fyra patrullbåtar, kustjägare och jaktflyg var fienden överlägsna. Stöttruppen 
nedgjordes, försök att bistå den avvisades. A ven Ilmarinen och Väinämöinen 
kallades tillstädes. 

Pansarskeppen låg då till ankars norr om Nagu i den inre skärgården, dit dc 
dragit sig undan det närgångna sovjetflyget den 23 juli . D e beordrades kl. 03.30 
den 26 . närmare skådeplatsen till Högsåra för att vid behov vara till hands. 
När de vid sjökrig och krigsfartyg mycket ovana finska jaktflygarna p å e.m. 
fe laktigt rapporterade fientliga jagare i vattnen kring Bengtskär, var reaktionen 
på högre ort ansenlig. Anda uppe i Högkvarteret förvånade sig marskalk M an
nerheim över att flottan med sina pansarskepp icke förmådde driva bort jagarna 
ur grannskapet. Flottchefen Rahola beordrade dessa kl. 13 .35 ut till vattnen 
väster om Orö för att sänka den rapporterade fienden. Ankomna till ort och 
ställe påträffade de inga jagare. I stället utsattes de för kontinuerliga stört
bombsattacker a v 18 Petljakov PE 2-plan. Två bomber föll strax akterom 
Ilmarinen, som erhöU splitterskador och gjorde förluster: 1 död, 13 sårade. 
Efter det falska alarmet vände pansarskeppen åter till skärgården. Ilmarinen 
reparerades snabbt i Åbo hos sin skapare. För att undvika onödiga förluste r 
bland kanonservisen vid lv.artilleriet omgärdades pjäserna med sandfyllda trä
lådor. I mitten av september insattes fartyget i det tvivelaktiga företag, som 
skulle bli dess sista seglats. 

Vid denna ridpunkt hade den ryska Armeegruppe Nord erövrar hela Baltiku1 
och förberedde en landsättning ("Beowulf II") på de isolerade balriska öarna. 
På marinens lott fö ll utförandet av ett antal vilseledande operationer mot de
ras kuster i avsikt att förbrylla försvaret och lura detta att splittra sina fåtaliga 
styrkor. Operation "Siidwind" gav sken av en förestående invasion av Osel ~ 
sydkust, "Westwind" en liknande på öns västra strand, medan "Nordwind" 
skulle utgå från skärgården vid Utö den 13 sept. strax före D-dagen och enlig t 
överenskommelse med det tyska flottkommandot utföras av Ilmarinen och 
Väinämöinen säkrade av fyra patrullbårar plus tre finländska och åtta tyska 
hjälpfartyg. Denna ansamling fartyg spelade rollen av en transportflotta på väg 
mot Dagö. En avdelning tillräckligt stor att väcka uppmärksamhet och oro 
ifall den upptäcktes av motståndaren. 

Pansarskeppen avgick från ankarplatsen vid ön Attu i den inre skärgårdel 
kl. 10.15. Flottchefen Rahola samt Kustflottans ledning hade inskeppat sig 8 
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I!marinen. Hela styrkan avgick kl. 17.50 fr ån vattnen norr om Utö i enkel ko
lonn med flaggskeppet Ilmarinen i täten, passe rade fyrplatsen kl. 18 .15 och 
nådde öppet vatten, där måttlig sjögång och rätt god sikt rådde. För all a even
tualiteter var p aravanerna utsatta. Vid tidpunkten för den avtalade giren till 
kontrakurs och företagets avbrytande kl. 20.30 vände Ilmarinen långsamt styr
bord. En minut senare förnams två kraftiga detonationer under bottnen babord 
akterut. Fartyget fick snabbt slagsida, kantrade och sjönk inom sju minuter på 
pos. 59 °27'N-21 °05'E. Tillskyndande patrullbåtar bärgade 132 man, medan 271 
omkom. Bland de räddade var kommendör Eero Rahola, fartygschefen Ragnar 
Göransson, försteofficeren Albert Villman, artilleriofficerarna Olavi Haikala 
och Ilmari Huhta. Av de 27 officerarna ljöt 13 döden, bland dem Kustflottans 
stabschef Väinö Kärkkäinen, navigeringsofficeren Veijo Virkki, signalofficeren 
Lauri Kala och ingenjören Paavi Aarnikotka. Det övriga förbandet girade en
ligt order till kontrakurs och inträffade kl. 23.15 i den skyddande skärgården. 

Vad hade då hänt? Sannolikt hade Ilmarinen vidpass kl. 20 färdats genom en av 
ryska patrullbårar den 5 aug. c. 15 dist .min. syd Utö utlagd gles minspärr om
fattande 60 minor, varvid styrbords paravan slitit två minor med sig. De släpa
de sedan med i halvmörkret, ända t ills de v id den långsamma giren sögs upp 
mot fartygsbottnen och exploderade med katastrofalt resultat. (Se TiS 1971 
sid. 281-298 ) 

Den vilseledande avsikten med "Nordanvinden" uppnåddes icke. Framstöten 
var alldel es för kort och observerades icke alls av motparten. Företaget var ett 
meningslöst slag i tomma intet och nyttan diskutabel. Ilmarinens undergång var 
en onödig förlust för Finlands flotta . De dyrbara pansarskeppens medverkan 
fullkomligt onödig. Billigare flytetyg hade med samma verkan kunnat insättas . 
Flottans ledning avhöll sig i framtiden från att låna ut sina värdefullaste en
heter till dylika av tyskarna inspirerade tvivelaktiga operationer. Sjöstridskraf
ternas högsta ledning, som troligen alltför beredvilligt lånat ut dem, fick bittert 
ångra det skedda. Systerfartyger Väinämöinen kvarhölls hädanefter konsekvent 
inne i skärgårdens hägn i närheten av eventuella brännspunkter och löpte inte 
mera ut på öppet vatten. Tillsammans med ett dussin patrullbåtar och minsvepare 
bildade det ensamma pansarskeppet ett nytt förband, kallat Avdelning Väinä
möinen under befäl av chefen, kommendörkapten Oiva Koivisto. 

Ryktet om Ilmarinens undergång spred sig trots sträng censur som en löpeld 
över hela landet och långt utöver dess gränser. Flera hundra ögonvittnen fanns 
och fastän mången höll tyst om saken , var de talträngdas skara i majoritet. 
Redan dagen därpå ståtade tidningarna i Stockholm med nyheten om dramat. 
Natten 21 /22 sept. visste Moskva-radion berätta, at t Ilmarinen stött på en mina 
och sjunkit under anfall av sovjetiska flottenheter. En sanning med modifika
tion, ry inga ryska fartyg befann sig i närheten den 13 sept. H ela operation 
"Nordwind" var obekant för motparten. Men inom Baltflors 'ledning v iss te man 
nu, att Finland ägde blott ett pansarskepp . Att uppspåra och förinta det hörde 
till marinflygets primära uppgifter. Men tillfället lät vänta på sig. Väinämöinen 
höll sig stilla och välmaskerad inne bland skären och var ej lätt att upptäcka 
från skyn. 
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De överlevande från Ilmarinen fördelades på andra fartyg, örlogsstationer 
och kommandon. En tämligen stor kontingent kom att tj änstgöra inom den ny
upprättade flottiljen på insjön Onega i Ostkarelen. Ett första mar inkommando 
anlände den 2 okt. från Ladoga t ill ort och ställe medfö rande tio moto rbåtar. 
Samma dag erhöll Ilmarinens chef frå n Vinterkrigets dagar, kommendörkapten 
Akseli Raninen, uppdraget att övertaga det lokala marina befälet. Fartygets ar
tilleriofficer kapten Olavi Haikala avreste den 7 okt. med 30 f. d . besättnings
män per bil från Åbo till Petrozavodsk för att bilda stommen till Onega-flot
tiljen, som efterhand växte till 200 man. Fartygsbeståndet utgjordes av kvarläm
nade ex-ryska bogserbåtar m. m. Befälet över flottiljen övertogs den 25 febr. 
1942 av kommendörkapten Ragnar Göransson, som stannade kvar vid insjön 
intill den 12 april 1943. 

Ilmari nens 271 offer vigdes i juni 1943 till gravens ro vid stranden av Kop
parberget i NådendaL P å platsen restes 1951 ett enkelt kors i ljusgrå grani t, 
omgärdat a v stenpelare sammanlänkade med ankarkättingar. Mittemot står en 
låg granitmur med reliefer och bronsplaketter upptagande namnen på de stu
pade sjömännen från pansarskeppet jämte andra, som kämpat sin sista strid i 
flottans led under ofärdsåren 1941-44. 

Under kampanjen 1942 bestod Avdelning Väinämöinen, förutom a v fartyget 
självt, av 1. Patrullbårsflottiljen (sex VMV-båtar) samt 1. Minsveparflottiljen 
(sex motorsvepare). Baserad på kustområdet mellan Helsingfors och Kotka där 
Flottans stab nu residerade, deltog avdelningen i övervakandet av de nyutlagda, 
vidsträckta minfälten jämte jakten på de genom Finska viken västerut till öp
pet vatten strävande sovjetiska ubåtarna . Väinämöinen höll sig still a innanför 
skärgårdsbrämet, maskerad mot insyn fr ån luften och förflyttad e sig blott vid 
verkligt behov till av fienden utsatta sektorer. Så skedde t. ex. den 9 juli, då 
större delen av flottan var engagerad i kampen om den lill a klippön Someri, 
v ilken bevakningspost ryssarna medels en ansenlig stöttrupp sökte eliminera. 
Trots att de till platsen alarmerade f inska kanonbåtarna icke kunde mäta sig 
med de ryska i grannskapet, tvekade flottledningen att sätta in Väinämöinen 
mot de objekt av sekundär betydelse dessa ansågs representera. Ryssarna drog 
slutligen det kortare strået, besegrades till lands och jagades bort frå n angrän
sande vatten med stora förluster. 

Inför en mot hösten förmod ad större fientlig utbrytning frå n Kronstadt
bukten grupperades alla tillgängliga styrkor för förs var av Finska viken i hela 
dess längd. Inom ramen för denna operation " Valfångst" tilldelades Väinämöi-
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en en central position på Hogland-linjen. Pansarskeppet sku lle i samråd med 
de nyuppsatta KA-batterierna på ön bekämpa de väntade kryss_arna och j:garna. 
:En radiostation och eldledare skulle under aktwnen befmna sig dai:.d pa Hag
land. Ifall fartyget tvingades gå u~ på öppet va_tten s~ulle starka . sa_knngsstyr
kor beledsaga det. Men förutom nag ra ubatar v isade sig mga sovJet is~a f~rtyg 
av större betydelse till sjöss . I början av december begynte havet 1sbela~gas 
och flottan gick i vinteride. Blott Väinämöinen var igång, baserad på Helsmg-

fors. . . . . . . o 
Under seglationsperioden 1943 mtensiflerades knget mot de sovJeuska ubatar-

1a som denna gång icke lyckades taga sig ut genom den nätspärr tyskarna dra
~i; tvärsöver Finska vikens hals mellan Parkkala och Nargön. Ubåts jakten led
des av Avdelning Väinämöinens chef utgående från Borgö skärgård. Året förflöt 
i ställningskrigets tecken , med ökande rysk aktiv itet i luften. Lugnet före .. stor
men från öster, som bröt ut året därpå. Hösten 1944 nödgades det betrangcia 
Finland draga sig ut ur kriget. 

Medan vårens fredstrevare pågick i Moskva förlades A v delning Väinämöinen 
den 26 mars till de åländska farvattnen under sin nye chef, kommendörkapten 
Eino Pukkila, tidigare stabschef vid Flottan. En tysk aktion emot Åland låg 
inom möjligheternas gräns, om Finland helt plötsligt ingick separatfred med 
Sovjetunionen. I själva verket hade Hitler tagit denna möjlighet i beaktande 
genom att beordra utarbetandet av operation "Tanne", varav "Tanne West" 
betydde ockupation av Åland, "Tanne Ost" åter en landstigning på Hogland. 
Den förra annullerades i september av politiska skäl inför Sveriges eventuella 
reaktion, medan den senare sattes i verket - med negativ utgång. 

Den poliriska aktiviteten från Finlands sida domnade bort under april må
nad, sedan de hårda, oantagliga fredsvillkoren blivit bekanta. Avdelning Väi
nämöinen dirigerades då tillbaka till området Hangöudd-Porkkalaudd den _ 30 
april för att vara tillhands inför fientliga försök att forcera Hogland-lmJen. 
Läget blev allvarligt, sedan den ryska storoffensiven den 9 juni oemotståndligt 
begynte rulla fram över Karelska näset. Flottenheterna grupperades om för att 
möta en förmodad offensiv även till sjöss. Väinämöinen stationerades den 16 
juni vid Porkkala. 

Två dagar senare gjorde fartygets chef hos flottchefen en hemställan om pan
sarskeppets förflyttning i österled till skärgården utanför Virolahti (Vederlax), 
där en fientlig landstigning i samband med en övergång av V1borgsv iken sanno
likt var att vänta. Alltså en upprepning av Vinterkrigets marsdagar 1940, då 
ryssarna ryckte fram över det bärande istäcket mot samma kusträcka. Aven ur 
psykologisk synvinkel vore det riktigt att sätta in det sysslolösa fartygets väl
utbildade mannar i strid. Den ökande faran från luften trodde man sig bemästra 
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med det egna luftförsvaret i samförstånd med det egna jaktflyget. Som en förs t 1 
åtgärd borde Väinämöinen placeras i skärgården utanför Borgå. Framställninge 1 

godkändes icke på högre ort. Inom Högkvarteret var man alltjämt orolig fö,· 
Ålandsöarna, ifall krigsläget plötsligt ändrades. Marinledningen förbjöd omba
serandet av Väinämöinen. I flottstabens lägesrapport av den l juli hette det betJ. 
pan sarskeppets användning: 

"Pansarskeppets insats på Hoglands-linjen kommer ifråga blott om d( t 
allmänna läget även till lands är sådant, att strävan till ett avgörande bli· 
nödvändigt. Med beaktande av att säkrandet av pansarskeppet binder nära 
nog alla våra lätta stridskrafter, kan insättandet av detsamma vid genom . 
brottsförsök av mindre betydelse icke komma i fråga. Ihågkommas bör, a t , 
<:m läget söder 0111 Finska viken möjligen förändras till vår nackdel, behövt· 
Alandsöarna stöd av svårt artilleri, vilket vi kan sända dit blott med pan 
sarskeppet. Dessutom utgör Skärgårdshavet det bästa tänkbara operations 
omådet vad pansarskeppet beträffar. Om detsamma ändock mås te användas , 
avgörande strid, bör samtli ga patrull- och motortorpedbåtar uppbådas t il l 
dess skydd samt 0111 möjligt tyska Räumboote för eskorterande minröjnin f . 
Minfaran inom krigsskådeplatsen bör anses vara relativt liten (i själva verke: 
är den stor överallt), emedan f ienden knappast torde finna det ändamålsen 
li gt att inskränka på sin egen rörelsefrihet i området. Emedan pansarskeppet ; 
aktion i öster binder huvuddelen av våra lätta stridskrafter, synes dess för 
flyttning från den nuvarande uppehållsorten östvart inte vara riktig, inna , 
det allmänna läget så erfordrar. Emellertid bör en varaktig ankarplats be 
redas pansarskeppet öster om Helsingfors." (Fort• J 
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GANGUT 1941 

av K. K. Gristsjinskij.Lenizdat. Leninggrad 1974. 

Marsfreden i Moskva 1940 mellan Finland och Sovjetunionen tillerkände den 
senare bl a rätten att för 30 år fram åt arrendera Hangöudd och några holmar 
invid för an läggandet av en marin stödjepu nkt. Men till fö ljd av den pågåe nde 
världsbrandens förlopp kom arrendetiden att vara blott halvtannat år. 

De första transporterna av manskap, materiel och förr åd inträffade redan 
i april s å i Hangö. Ut byggandet a v den nyförvärvade flottb asen igångsattes 
efterhand och pågick i forcerat tempo intill krigsutbrottet med Tyskland mid
sommaren 1941. Men fullt färdig blev den planerade sjöfästningen a ldrig. Våren 
1941 stod dock en ansenlig stridsmakt t ill den nyutnämnde befälhavarens gen
löjtn Kabanov förfogande. 

Huvudsaklig garnison utgjorde den 2. Avdelta Inf.Brigadens tre regementen 
IR 219, IR 270 och IR 335, stödda av 343. Art.Regementet, stridsvagnar och 
olika specialförband. Hangö befästn ingsområde självt omfattade ett tiotal fasta 
kustbatterier ävensom två järnvägsbatterier med de respektingivande kalibrarna 
180 resp 305 mm. Luftvärnsartilleriet va r talrikt företrätt . Flygfältet i Täcktom 
härbärgerade två jaktflottiljer (60 plan), havsvikarna nio flygbåtar. Sjöstrids
krafterna ägde blott småbåtar, av vilka 20 motortorpedbåtar bildade den största 
enheten, sju patrullbåtar områdets sjöbevaknin g. En division ubåtar drogs redan 
vid krigsutbrottet bort från basen. Större krigsfartyg besökte endast sporadiskt 
hamnen. Arrendeområdets manskapsnumerär var maximalt ca 27.000 man eller 
fem gånger den ursprungligen avsedda garn isonen. 

Mot denna vä lutrustade stridsmakt ställde Finland i juni 1941 upp den s k 
Hangö-gruppen, bestående av 17 . Divisionen och 4. Kustbrigaden jämte artilleri 
och olika specialkommandon. Den förstnämnda överfördes i mitten av juli till 
Fjärrkarelen, förutom ett regem ente IR 55. Gruppen räknade hädanefter högst 
ca 15 .000 man, som ej förslog till en offensiv mot den förskansade övermakten. 

Striderna å Hangöudd gick helt i ställningskrigets tecken. Men i skärgården 
norr- och österom halvön uppflammade tidtals häftiga, förlustrika drabbningar 
om någon öposition. En förbittrad strid fördes den 26 juli om fyrplatsen Bengt
skär. Det allmäna försämrade krigsläget runt Finska viken tvang slutli gen Sov
jetledningen utrymma Hangö. Evakuer ingen genomfördes skickligt i etapper 
und er nov-dec med last- och krigsfartyg, utan att motståndaren nämnvärt stör
de. Men i de ansenliga minspärrarna led flottan stora förlu ster i fartyg och folk. 
Bl a strandade den skadade ss josif Stalin med ca 4.000 överlevan de ombord den 
3 dec vid estniska kusten och togs av tyskarna. Av de 27.809 från Hangö evakue
rade nådde hu vuddelen eller 22 .822 man Leningrad. 
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Inom den uppsjö av krigslitteratur, som under de senaste åren utkommit bå 
i Finland och Sovjetunionen, har rätt litet skrivits om Hangö-kriget. I officielh 
verk och facktidskrifter har vissa konfattade redogörelser häröver ingått. D e 1 

första utförliga, ryskspråkiga skildringen ingick veterligen i S I Kabanovs m(
moarer "N a dalnich podstupach" (På fjärran tillfartsvägar. Moskva 1971 ). Et t 
nytt illustrerat sammelverk "Gangut 1941" har nyligen utkommit med K l ~ 
Gristsjinskij som utgivare. 

Under denna rubrik - det gamla ryska skrivsättet för "Hangöudd" - har 
ett hundratal krigsdeltagare berättat huru de upplevde kriget på Hangöfronte l 
för tre årtionden sedan. Aven en svensk historiker har dragit sitt strå till stacke1. 
Resultatet har bliv it en rätt så intressant läsning om vad som tilldrog sig på de 1 

sovjetiska sidan av fronten . En del påståenden står sig visserligen icke i den kr ·
tiska historieforskningens ljus, men som helhet är boken läsvärd och torde övet
satt till något västerländskt språk kunna räkna med en vidare läsekrets . 

212 

LANDSTINGENS INKöPsCENTRAL 

leverantör till Försvarets sjukvårdsstyrelse av utrustningsartiklar 
och förbrukningsmaterial av engångstyp som t ex : 

autoklaver 

operationsbelysningar 

medicinkylskåp 

kirurgiska instrument 

textilier 

möbler 

engångsartiklar 

operationshandskar 

diagnostiska instrument m m 

L·ANDSTINGENS 
I!I(!J INKÖPSCENTRAL 
17183 SOLNA · TEL."981060· RIKS 08/980280 

Carl E. Lindwall 
KARlSKRONA 

ENTREPRENöRFIRMA FÖR 

VÄG- och VATTENBYGGNADER 

Telefon 195 20, växel 

P. O. t. 

Notiser från nar och fjärran 

Frankrike 

Nya atomdrivna fartyg. 

Som ersättnin g för det nyligen utrangerade commandofarryget "Arromanches" pla
nerar fran ska flotran ett aromdrivet helikopterhan garfartyg på ca 15.000 t. Fartyget, 
som enligt plan erna skall påbörjas und er 1975, beräknas kunna tillföras flotran under 
1980. Vid utformningen av atommaskiner iet för detsamma har man give tvis byggt på 
erfarenheterna från de aromdrivna ubåtarna av "Redoutable"-klassen oc h det nya far 
tyget a v ses få två sådana maskinerier på sa mmanlagt ca 40 .000 hästkrafter. 

Den tredje atomdrivna ubåten för balli sti ska robotar, "Le Foudroyant", skall gå i 
tjänst under juli månad i å r. 

Spanien 

Den första "amerikanska" eskortjagaren i tjänst. 

Wehr und Wirtschaft, maj/74 ) 

Som tidigare meddelats i dessa spalter bygger Spanien p å örlogsvarvet i Ferrol sedan 
1970 fem eskortjagare a v amerikansk typ och med amerikanskt tekniskt bistånd . Den 
första av dessa, "Baleares", sjösattes i januari 1971 men har först i vå r kommit i tjänst. 
Denna ovanligt långa utrustn ingstid kan ha sin förklarin g i den för spanjorerna nya och 
komplicerade amerikanska materielen, icke minst på det elektroniska området. Fartygen 
angavs från början vara a v " Brookes" - typ, men är närmast liknande den större "Knox"
typen , dock med den skillnaden an spanjorerna avs tått från helikopterdäck och möjlig
heten att medföra en helikopter och i stället på denna plats installerat ett robotställ för 
lvroboten TARTAR. 

( Fackpress) 

Storbritannien 

N y jagare sjösatt. 

"Cardiff", den tredje av "Sheffield"-klassens pgare (Type 42) sjösattes 22 februari 
vid Barro w-varvet. 

(Marine News, maj/74 ) 
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USA 

Ny atomdriven fregatt i tjänst. 
Den nya srora aromdrivna fregatten "California" inledde 16 februari sm tjänst 

amerikanska flottan. Fartyget, som är den första av en kommande serie, är det femte 

aromdrivna övervattensfartyget i amerikanska flottan efter "Enterprise", "Long Beach", 

"Bainbridge" och "Truxtun " och det sjätte med namnet "California", är på drygt lO.OCO 

ron och utrustat med de modernaste vapnen för ubåtsjakt och robotluftvärn. Efter en 

"shake-down"-period i Atlanten avses fartyget tillföras 3. flottan i Stilla Have t med 

hemmahamn i San Diego. 
(Navy Times, 6 mars 1974) 

Hangarfartyget "Lexington" lever vidare. 

Trots fyllda 31 år och med en nyligen genomgången längre " make-up" på varv forr 

sätter hanga rfartyget "Lexingron" att fylla si n uppgift i Karibiska Havet som skolfartyg 

för det ombordbaserade amerikanska marinflyget. Hon inträdde i tjänst 1943, rappor

terades av de japanska nyhetsmedia flerfaldi ga gånger som sänkt, och är direkt an svarig 

för ca 300.000 ron sänkt japanskt tonnage och ca 850 nedskjutna japanska stridsflygplan . 

På hen nes däck ha r skett mer än 330.000 la ndnin gar under å rens lopp och fortfarand e 

sker ca 500 starter och landningar på henn e under bråda utbildnin gsperioder. 

(Navy Times 6 mars 1974) 

Det fjärde atomdrivna hangarfartyget beviljat. 

Enligt uppgifter från a merik anska flottan har det nu blivit "grönt ljus" för det fjärd e 

aromdrivna hangarfartyget, d v s det tredje av t ypen "Nimitz". Av denna klass beräkn as 

"Nimitz" inträda i tjänst i början av 1975, meda n "Eisenhow er" ,som ännu icke sjösatts, 

rorde bli klar under 1977. Det nu beviljade fartyget vänras komma i tjänst tidigast 1980. 

(Navy Times 24 april 19741 

Osttyskland 

Nybyggnad av landstigningsfartyg. 

Enligt väs ttyska pressuppgifter pågår sedan en rid byggnad p å örlogsvar vet i Peene

mi.inde av en ny typ landstign in gsfartyg, kallad KROKODIL. Närmare detaljuppgifw 

om tekniska data föreligger f n icke men det uppges att fartygen kommer att b li ca 80C 

ron srora och försedda med såväl bog- som häck ra mp. Icke heller känner man till h u 

lå ngt byggnationen kommit men sannolikt rorde den första sjösättningen icke vara allrfö 

av lägsen. Man har länge väntat att en efterföljare till nuvarande ROBBE-klassen skuJI, 

komma, varför troligen dessa är inledningen till en lä ngre se rie . 

(Fackpress april/74 
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