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Av 
p O EKMAN 

Operation T anne och s triden 

om Hogland år 1944 

Långt ute i Finska viken i dess bredaste del (c. 60 ° N-27° O) på 
55 km:s avstånd från dess södra strand och 40 km från hamnstaden 
Korka sydvart reser den ansenliga ön Hogland (fi. Suursaari = 
Storö) i ensamt majestät sin höga bergsrygg ur havet. Skärgård 
finnes ej runtom, blott enstaka kobbar i öns omedelbara närhet. 
Närmaste grannar i SW är de 10,6 km avlägsna skären Viirit och 
den 17 km åt WSW belägna fyrplatsen Ruuskeri (Rödskär). Vid pass 
19 km i SSO-riktning ligger den låga sandön Stor Tyters (Suur 
Tytärsaari) och i söder dess syster Lill Tyters (Pien Tytärsaari). Alla 
dessa utöar tillhör idag Sovjetunionen. Närmaste öar på finländskt 
territorium är Luppi 15,4 km åt NNO och utskärssocknen Haapa
saarets (Aspöarna) talrika holmar 20-25 km åt nordost. Avståndet 
till närmaste ryska stödjepunkt under kriget Lavansaari (Lövö) var 
43 km. Se bild på sid. 349 och 361. 

Hogland - ursprungligen Högland - är långsträckt till formen 
och ligger i riktningen NNW-SSO. Totala längden är 11 km, 
bredden 1,5- 3 km, arealen 33 km2 och strandremsans längd 30,2 
km. On domineras av ett antal bergshöjder, av vilka de mest be
tydande i ordning från norr till söder är Pohjoiskorkia (106 m över 
havet), Mäkiinpäällys (118 m), Haukkavuori (142 m) och Lounat
korkia (158 m). Från de högsta punkterna kan man med blotta ögat 
se den finländska sydkusten och vid klart väder även Estland. Större 
delen utgöres av hård berggrund, delvis täckt av fly ttblock och ett 
tunt lager lösa jordarter. Västkusten är mestadels bergig, brantstu
pande och utsatt för de sommartid förhärskande västliga vindarna. 
Vid den östra stranden påträffas i viss utsträckning sandavlag
ringar och låglänta kustpartier. Detta är fallet vid den havsbukt, 
där byn Suurkylä (= Storby) och den enda skyddade hamnen ligger. 
Bergshöjderna är delvis tallbevuxna, terrängen mellan dem upptages 
av barrskog och kärrmarker. Vegetationen vid de branta bergens fot 
är yppig. Bland furor och granar är ett flertal arter lövträd, såsom 
asp, al, björk och rönn insprängda. I den södra och mellersta delen 
är öns fyra små insjöar, Liivalahdenjärvi, Veteljärvi, Ruokolahden
iärvi och Lounatjärvi belägna. De är grunda (2-4 m), förutom den 
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Strandparti av Hogland. 

sistnämnda och största, som mäter 200 X 500 m och är 13 m djup. 
Bosättningen var före kriget koncentrerad till tvenne byar, Suur

kylä och Kiiskinkylä, bägge belägna på östkusten och förbu ndna 
medelst en landsväg med varandra. I övrigt fanns knappast någ ra 
vägar att tala om. Under kriget anlades dock nya sådana för 
transport av kanoner och annan tung mate riel. Suurkylä ligger vid 
en halvmånformig, av låga sandstränder bekransad och av en massiv 
vågbrytare skyddad inbuktning nära öns nordända, Kiiskinkylä 
5 km söderut härifrån på öppen strand. Fiske och sälfångst var hu
vudnäringen. En del av männen fick sin utkomst som skutskepp:tre, 
lotsar eller fyrvaktare . Av den karga jorden var blott 45 har upp
odlade och jordbruket primitivt. Befolkningen, som ännu 1920 
utgjorde 892 personer, hade genom fortsatt utflyttning vid krigs
utbrottet hösten 1939 nedgått till cirka 700. Den var under hela 
kriget evakuerad till fastlandet och blev aldrig mera i tillfälle att 
återvända till sin ö. På 1930-talet var Hogland en populär 'all
fartsort för semesterfirare, isynnerhet sedan Turistföreningen där 
(1937) uppfört ett hotell. Fyrar uppe på Pohjoiskorkia och P oh ·ois
rivi i norr samt på Lounatrivi i sydändan tjänade sjöfarten, liksom 
en ledfyr på vågbrytarudden vid Suurkylä. 

I svensk krigshistoria är Hogland bekant genom det sjöslag, sol~ 
den 17 juli 1788 utkämpades mellan svenska och ryska flotto rna 1 
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En fredstida vy över hamnen och byn Suurkylä . 

vattnen västerom ön. Någon större militär betydelse synes man icke 
ha tillmätt själva Hogland, varken under följande århundrade eller 
början av vårt eget. Huvudförsvarslinjen i det storstilade projekt 
för Finska vikens avstängande, som kort före första världskriget höll 
på att fö rverkligas av Tsarryssland, befann sig i passagen mellan 
H elsingfors och Reval. En bakre kedja av kustbatterier sträckte sig 
från skärgården utanför Kotka/Fredrikshamn i norr över Ki lpisaari 
och Lavansaari till Kurgolovo udde i söder. Mitt emellan dessa låg 
det obefästa, ensamma Hogland som utkikspunkt och bas för lätta 
sjöstridskrafter. Revolutionen i Ryssland gnagde småningom sönder 
hela det väldiga fortifikationssystemet inifrån. 

Efter Finlands självständighetsförklaring tog sig en handfull män 
i början av mars 1918 över till den av isarna isolerade ön och av
väpnade den demoraliserade ryska garnisonen. Den finska styrkan 
utökades efterhand och förstärktes med ett detachement från den 
tyska ockupationsarmen i Estland. Vid överskeppandet av en del av 
den för Finland avsedda tyska expeditionskåren till Lovisa i april 
tjänade Hogland som mellanstation. Freden i Dorpat 1920 tillför
säkrades sedan Finland utöarna i Finska viken, men de fick inte be
fästas. Vid det finsk-ryska vinterkrigets utbrott hösten 1939 kunde 
Sovjetunionen med lätthet ockupera dessa neutraliserade och oför
svarade öpositioner. Det folktomma Hogland besattes av ryssarna 
redan på krigets sjätte dag. Genom Moskvafreden 1940 fick Råds
unionen samtliga utöar i sin ägo. Under fortsättningskriget 1941 ut
gjorde Hogland en viktig etappstation för trafiken mellan Kronstadt 
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och marinbasen på Hangöudd, tills ryssarna i slutet av året begynte 

utrymma sina stödjepunkter i Finska viken. Bogland besattes då av 

finnarna, men återtogs oväntat av ryssarna på nyåret 1942. Den 

28 mars bemäktigade sig slutligen en över isen framryckande, ö_ver

lägsen finsk styrka ön, som förblev i finsk ägo för resten av knget. 

Den var av stor betydelse som stöttepelare i den gördel av min

spärrar och kustbatterier, varmed finnarityskar höll den ryska 

Östersjöflottan innestängd i vikbottnen, befästes efterhand och fick 

en relativt stor garnison. Vid samma tid ockuperade tyskarna från 

den estniska sidan grannen Stor Tyters, dit också batterier förlades. 

I mitten av september 1944 var Bogland åter skådeplatsen för 

häftiga strider - denna gång mellan vapenbröderna. 

Samma dag (15.9 .) fristen för tyskarna att lämna finländskt terri

torium utgick genomförde flottstyrkor en överraskande landsättning 

("Tanne Ost") på Bogland i avsikt att bemäktiga sig ön, men till

bakavisades av försvaret. Inledningsvis kan en kort översikt av de 

tyska marina enheterna på Finska viken år 1944 därför vara på sin 

plats, isynnerhet som ett stort uppbåd fartyg av olika slag var med 

om företage t. Däremot deltog inga finska krigsfartyg - förutom 

fem motortorpedbåtar - i kampen om denna öposition, som huvud

sakligen blev en kraftmätning mellan flotta och kustartilleri samt 

infanterivapen till lands. 

* 
Under ställningskrigets skede (1942-43) hade Kriegsmarine satt 

in för minfällning, bevakning och ubåtsjakt lämpliga fartyg och 

dylika fanns all tjämt kvar under Finska vikens sista krigsår. Men 

inför den ökade ryska aktiviteten var man därtill tvungen förl ägga 

ett ansenligt antal offensiva torpedbärare - jagare, mtb, ubåtar -

till den trånga av minor infekterade viken, som av nykomlingarna 

smått föraktfullt kallades "Badewanne" (badkar). Vid kritiska 

situationer kunde ännu kryssare hemifrån dirigeras norrut. 

De tyska styrkorna här var sammanförda till en operationsgrupp, 

kallad 9. Sicherungsdivision (9. Säkringsdivisionen), vilken leddes 

av konteramiral Böhmer från stabsfartyget F 3 i Helsingfors/Korka/ 

Reval. Denne underställdes den 17 juni den lokala befälhavaren, 

Admiral östliche Ostsee, viceamiral Burchardi, med säte i Reval 

(Tallinn). Han var i sin tur underställd Marine Ober Kommando 

Ostsee (MOK Ost) i Kiel, som sorterade under Seekriegsleitung 

(SKL), det marina Överkommandots (OKM) operativa avdelning. 

344 

Tysk minsvepare (Minensuchboot) M-b!it. 

Kärnan i k.am. Böhmers - tidigare benämnd Fiil1rer der Minen

suchboote Ost (FdM Ost) - styrkor bi ldade sedan gammalt ett 

20-tal stora minsvepare fördelade på tre flottiljer: 1., 3. och 25. 

Minensuchflottille (M.S.Fl.) baserade på Reval och Kotka. De två 

fö rstnämnda omfattade 6-8 enheter var av den beprövade typen 

M(inensuch)Boot 35. Dessa redan före kriget, ursprungligen som 

högsjöminsvepare konstruerade M-båtar på 700 ton (M 17, M 22, 

M 30 m. fl.) nyttjades aktivt som kanonbåtar (10,5 cm artilleri), 

minutläggare och ubåtsjagare. Under kriget utvecklades härur en 

något mindre, koleldad typ M-Boot 40, av vilken ett 60-tal (M 413, 

M 451, M 460 etc.) byggdes på holländska varv. Sex dylika bildade 
25 . M.S.Fl. 

Minröjningsuppdrag omhänderhades av dussinet motorminsvepare 

(R-båtar) med träskrov ur 1. Räumbootflottille (R. Fl.) . För trans

porter och landsättning fanns ett 40-tal motorfärjor (F 380, F 500, 

F 599 m. fl.). Dessa flatbottnade och långsamma 200 tons läktare 

(MarineFährPrahm-MFP) bildade 13., 21., resp. 24 . Landungsflot

tille (L. Fl). De hade blott lätt luftvärn, en del minskenor, men ägde 

en mångsidig användning som lastdragare. Kapaciteten var alterna

tivt 3 pansarvagnar, 8 fältkanoner eller l kompani soldater. Som 

skydd hade dessa transportflottiljer tilldelats ett antal bestyckade 

f. d. holländska kustmotorfartyg, så t. ex. 24. L.Fl.kanonbåtarna 

SAT Soemba, SAT Ostsee och LAT Beatrix. De större (Schwerer

ArtillerieTräger) förde normalt två l 0,5 cm kanoner och starkt 

luftvärn, de mindre (LeichterArtillerieTräger) blott lv.pjäser. Av 
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Tyska minsvepare ( Räumboot) R-bdtar. 

färjprån~arna hade ett 20-tal ombyggts till kanonbåtar (AF-båtar), 
varvid 7. Artillerieträgerflottille (A T.Fl.) uppstod. Tvenne l 0,5 
cm el. 8,8 cm pjäser jämte talrikt luftvärn, lätt pansar över eld led
ningstorn o.a. vitala delar gjorde dessa otympliga artillerifärjor 
(AF 30, AF 46, AF 50 m. fl) ganska effektiva. Stort vindfång, tvära 
stävar, flat botten, ringa fart försvårade emellertid navigeringen a v 

dem. Förutom de ordinära minröjarna fanns ävenså den av ett 50-
tal motorbåtar och diverse fiskekuttrar bestående 31. Minensuch
flottille att tillgå. För förposttjänst, säkring, konvojering, ubåtsjakt 
svarade 3., 9., och 17. Vorpostenflottille resp. 3. och 14. Sicherungs
flottille, inalles närapå l 00 fartyg av alla de slag, såsom trålat c, 
bogserare, valfångare etc. Minspärrarna utlades av de till minfatT g 
apterade ångarna Brummer, Linz och Roland, assisterade av M-båtJ r 
och färjpråmar, ubåtsnäten i Parkkalapassagen av speciella nätlag
gare. Som flytande luftvärnsbatteri tjänade Niobe, en gammal, om
byggd ex-holländsk kryssare Gelder/and. 

Helt nya för året var jagarna Z 25, Z 28, Z 35, Z 39 ur 6. Zerstö
rerflottille (Z.Fl.), som redan i februari/mars kom tillstädes fö r '' tt 
med sitt 15 cm resp. 12,7 cm artilleri stöda landfronten samt för 
att utlägga nya minspärrar. Dessa snabba 2.600-tonnare var dock 
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Förskeppet d Z 25 med 15 cm artilleri, som icke kom till användning 
vid Hogland. 

alltför stora för den trånga Narvabukten och drogs på grund 
av minfaran inom kort tillbaka därifrån till Reval och Baltischport. 
Den senare inträffade 6. Torpedobootflottillc (T.Fl.) omfattande 
fem s. k. Flottentorpedoboote av Elbing 1939-typ, T 22, T 23, T 30, 
T 31 och T 32, vilka med sina fyra 10,5 cm kanoner icke stod ja
garna långt efter i styrka. Tvenne mindre båtar T 8 och T 10 ur 
2. T .Fl. hölls också i Finska viken. Av motortorpedbåtar förlades 
till en början 6. Schnellbootflottille (S.Fl.) hit upp, men den för
flyttades i juni till Frankrike och avlöstes av åtta mtb ur 5. S.Fl. 
Ett ovanligt inslag i bilden utgjorde 10 ubåtar av typ VII C, som 
sedan midsommaren med ringa framgång opererade i dessa för ubåts-
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6. Jagarflottiljen bestod av stora, moderna enheter. 

krig föga lämpliga vatten. Samtliga torpedfartyg saknade konstant 
lönande mål för sina torpeder. 

Denna rundligt tilltagna mängd fartyg visar vilken betydelse man 
inom den högsta krigsledningen tillmätte Finska viken och Baltikum. 
Förutom ovannämnda förband befann sig tidvis kryssare (Prinz EJ4-

gen) ur viceamiral Thieles 2. Kampfgruppe och torpedbåtar (T 13, 
T 18, T 20) ur 3. T.Fl. uppe i Norra Ostersjön vid det finländska 
skärgårdsbrämet. I land bemannade flottan förutom staber, depåer, 
radio- och signalstationer ä ven ett antal kust befästningar, luftvärns
batterier och smärre avsnitt av Narvafronten. Flottiljernas samman
sättning växlade ständigt tillföljd av förluster, reparationer och för
flyttningar. Under år 1944 var de aldrig fulltaliga. Förlusterna i 
fartyg och personal var oproportionerligt höga. Den största åder
låtningen drabbade 6. T.Fl. Ryska mtb sänkte T 31 och vid minfäll
ning råkade T 22, T 30 och T 32 in i en egen spärr och gick under. , 
Minfartyget Roland rönte samma öde, AF 35, AF 50, R 70, R 73, 
S 80 stötte på ryska minor, Niobe sänktes av flyg, M 20, M 413, 
M 459, F 273, F 498 likaså, U 250 av ubåtsjagare. Den av bomber 
skadade jagaren Z 39 måste i juli tagas ur operationerna och er
sattes av Z 36. 

348 

'-J 

c;) 
rP 

c::J 
J) 

i 
"-':/:l 
~ 

"' 

R 

"" 
""' 
>'l 

"' 

~ 

~ 

~ 

U) 

o 
o 

Det allmänna krigsläget i och kring Finska vikens inre del genom
gick 1944 en märklig förändring. Ställningskriget förbyttes plötsligt 
i en rysk offensiv från Leningradområdet. Under senare hälften av 
januari drevs tyskarna tillbaka till Narvafloden och Pejpussjön. 
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Storoffensiven över Karelska näset förflyttade på kort tid den finska 
fronten vid midsommartiden till Viborgsviken. Dessa frontförskjut
ningar vid kusterna ökade Röda flottans livsrum, med större akti
vitet från dess sida som följd. I slutet av juli nådde ryssarna Riga
vikens strand och därmed var den tyska Armegrupp Nord (Heercs
gruppe Nord) avskuren från landförbindelsen söderut. Under sen
sommaren behärskade ryssarna sjöområdet österom linjen Viborg
Björköarna-Narvi-Lavansaari-Narva. I luften hade de klart 
övertag. De större krigsfartygen var aktionsklara, men kvarhölls i 
Kronstadtbukten. Offensiven till sjöss genomfördes av lätta enheter 
och marinflyg. Haglandsspärrens KA-batterier och minbarriärer stod 
än så länge i vägen för dem, om också "Seeigels" sydligaste del vi
sade tecken på läckage. Den kombinerade nät- och minspärren mot 
ubåtar i Parkkalapassagen höll alltjämt lika tätt som under före
gående års seglationsperiod. 

Sommarens strider hade tydligt visat tyskarna, att kriget i "bad
karet" icke var någon lek, utan blodigt allvar. Samarbetet med fin
narna, som kommit lindrigare undan, antog även det allt stelare 
former och löpte icke längre friktionsfritt. Efter det misslyckade 
företaget mot Narvi (27.6.) var förhållandet vapenbröderna emellan 
tämligen kyligt. Den osmidige Böhmers pockande uppträdande och 
hans nonchalerande av de finska synpunkterna bidrog till att vidga 

klyftan ytterligare. 
För samarbetet med de finska sjöstridskrafterna hade redan som

maren 1941 en Marine Verbindungsstab Finland under ledning av 
marinattachen, konteramiral v. Bonin, inrättats i Helsingfors. Men 
efter Böhmers ankomst förlorade den så gott som all militär bety
delse och spelade hädanefter en mera undanskymd roll som något
slags försörjningsorganisation för de tyska styrkorna. Någon inti
mare kontakt dessa två instanser emellan kom icke till stånd. Den 
taktfulle marinattachen hyste sedan gammalt den största förståelse 
för Finland, medan den hårdföre divisionschefen ofta öppet fram
förde åsikter, som snarare hörde hemma i ett tyskockuperat land. 
Böhmers sätt att sköta de tysk-finska relationerna till sjöss den svåra 
sommaren 1944 var föga lyckat och lämnar mycket övrigt att önska. 
Den kortvuxne amiralen synes icke heller bland sina underlydande 
ha åtnjutit någon större popularitet. Allra minst hos frontförbanden, 
där han sällan visade sig. 

På tyskt håll hade man vissa föraningar om kommande, oövcr-
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stigliga svårigheter. Man tyckte sig hos finnarna spåra en tilltagande 
krigströtthet, tvivel på Tysklands slutseger och oro inför det egna 
landets framtid. Sedan månader tillbaka var man fullt medveten om 
de fredstrevare Finland riktat till utlandet för att inför det alltmer 
försämrade militära och politiska läget draga sig ur kriget och sökte 
rned alla medel - både påtryckning och (otillräcklig) hjälp -
förhindra en finsk/ rysk separatfred, eller åtminstone göra en dylik 
överenskommelse värdelös. De tyska åtgärderna förfelade dock sitt 
rnål. 

Sedan läget på den karelska fronten i mitten av juli stabiliserats, 
ledde en ånyo den 25 aug. via Sovjetunionens sändebud i Stockholm 
riktad finländsk anhållan om upptagande av fredsförhandlingar 
slutligen till resultat. Förutsättning för det vapenstillestånd, som 
skulle träda i kraft den 4 sept. kl. 0700 var, att Finland omedelbart 
avbröt förbindelserna med Tyskland och att tyskarna uppmanades 
draga bort från finländskt territorium senast vid midnatt den 14/ 15 
september. I annat fall måste Finland internera dem. Dessa preli
minära villkor bifölls den 2 sept. och samma dag avbröts de diplo
matiska förbindelserna med Tredje riket. Tyska sändebudet 
v. Bli.icher, general Erfurth vid Mannerheims högkvarter, jämte 
medarbetare, avreste före utsatt tid från Helsingfors. De i juni från 
Baltikum till Karelska näset överförda tyska hjälptrupperna, 122. 
Inf.Divisionen, Stormartilleribrigaden 303 och Grupp Kuhlmey (70 
plan) ur Luftwaffe hade redan under sensommaren förts tillbaka 
över Finska viken till den hotade Narvafronten. De till skärgården 
förl agda marina enheterna väntades inom utsatt tid lämna fin
ländska vatten för att i Estland inrätta nya baser. Svårare gestaltade 
sig bortdragandet av den 20. Bergsarmen (gen.överste Rendulic) från 
norra Finland. En borttransport av dess 200.000 man och ofantliga 
förråd inom loppet av två veckor var redan av rent tekniska skäl 
en omöjlighet. De fördröjde avsiktligt återtåget och måste drivas 
tillbaka med vapenmakt. Kriget i Lappland slutade därför olyck
ligtvis med denna landsändas totala förstöring. 

Redan före vapenstilleståndets ikraftträdande hade Mannerheim, 
trots det brydsamma läget, beordrat trupper norrut mot tyskarna. 
För att kunna möta befarade kupper mot Åland och Helsingfors 
hade ögruppens beredskap redan om våren övergående förstärkts 
lb.ed en jägarbataljon och flottenheter (pansarfartyget Väinämöinen, 
kanonbåtarna Karja/a och Turunmaa m. m.) samt för huvudstadens 
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försvar en särskild truppavdelning omfattande personal från krigs

skolor, centraler, luftskydd och permittenter planerats. Situationen i 

södra Finland avvecklades emellertid utan att vapenmakt behövde 

tillgripas. Hogland var enda undantaget. 

* 

Det faller sig självt, att man på högsta ort inom den tyska krigs

ledningen vaksamt följde med Finlands göranden och låtanden. En 

finsk/rysk separatfred skulle helt förändra det strategiska läget i 

O stersjöområdet och avgörande inverka på den tyska Lapplands

armens fortsatta verksamhet. För att hålla vapenbrodern med i 

leken hade man med stora uppoffringar lyckats konsolidera sina 

ställningar på Narvalinjen. Finska viken och dess södra strand var 

i stort sett alltjämt i tysk hand och kunde förbli det, såframt Fin

land hölls kvar på sin post. För att möta den vid ett finskt avhopp 

uppkomna kritiska situationen hade man emellertid i god tid Lltit 

utarbeta planer för ett direkt ingripande mot Finlands territorium. 

Inför ett eventuellt bortdragande av den 20. Bergsarmen frå n 

Lappland lät Hitler redan den 28 sept. 1943 utfärda sina dire!Fiv 

(Weisung No. 50) för utrymningen. Evakueringen fick senare en 

mera detaljerad utformning i operationsplan Birke. För att säkra sjö

vägarna till Tyskland utarbetades y tterligare en plan T anne, som 

avsåg besättandet av Ålandsöarna (Tanne West) och ön Hogl2nd 

(T anne Ost), ehuru dessa stödjepunkter ej uttryckligen omnämndes. 

De förstnämnda bildade en naturlig spärr mellan Ostersjön och 

Bottniska viken i Ålandshav, genom vilket såväl betydande malm

skeppningar från Sverige som Lapplandsarmens underhållstranspor

ter löpte. Finlands utträde ur kriget och en fientlig ockupation av 

ögruppen hade sannolikt betytt ett avbrott i denna trafik. Den be

tydelse man inom Fiihrerhauptquartier (OKW) tillmätte öarna fr;un

går av det faktum, att man trots det utomordentligt ansträngda lä

get på alla fronter som nödfallsutväg t. o. m. planerade en luftb nd

sättning (T anne 1) för att komma i besittning av dem. Senare skulle 

större styrkor tillföras sjövägen. Man hyste dock både politiskt och 

militärt sett vissa betänkligheter beträffande planens utförande. Om 

man också icke ansåg sig behöva räkna med ett direkt svenskt mili

tärt ingripande, fruktade man framförallt ett inställande a v de för 
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den egna rustningsindustrin så viktiga leveranserna från Sverige 

(järnmalm, kullager). Sådant läget sedermera gestaltade sig kom 

Tan~e W est resp. T anne I aldrig längre än till olika planerings

stadier. Större delen av Lapplandsarmen avmarscherade landvägen 

till Norge. Den innehade ävenså förråd för nio månader framåt. 

Sjötransporterna genom Bottniska viken kom därmed att förlora i 

betydelse. 

Däremot var avreglandet av Finska viken på grund av hotet mot 

Armegrupp Nords norra flank och försörjningstransporterna sjö

vägen av största betydelse. Efter diverse överläggningar kom man 

inom OKW till slutsatsen, att Hogland var den härför lämpligaste 

punkten. Från denna ö och Stor-Tyrers kunde vidsträckta delar av 

"Seeigel" -spärrsystemets minfält artillerisrisk t övervakas även dess 

norra (finska) del. Utan Hogland vore en kontroll av' spärrlinjen 

inom kort omöjlig. En ockupation av ön för resten av kriget skulle 

hindra ryssarna tillträdet till Ostersjön, resonerade man. I det poli

tiska förhållandet mellan Tyskland och Finland inträffade emeller

tid mot slutet av år 1943 en viss avspänning och Hitler insisterade 

icke vidare på en fortsatt bearbetning av planerna. 

Men i början av år 1944 dök frågan om utöarna i Finska viken 

åter upp. I en skrivelse (6 febr.) till Mannerheim framhöll OKW

chefen, general Keitel, den stora betydelse man på tyskt håll till

mätte dessa positioner. Efter Armegrupp Nords reträtt till Narva

l~njen var de mera än förut utsatta för faran av en rysk överrump

lmg. Försvaret av Stor-Tyrers skulle förstärkas och han uttalade för

hoppningen, att man även på de finländska utöarna skulle skrida till 

~otsvarande åtgärder. Därmed avsågs framförallt Hogland, vars 

overtagande man på tyskt håll samtidigt i tysthet ägnade ett fort
satt studium. 

I mitten av februari gav OKW det marina Overkommandot i 

uppdrag att utarbeta en detaljerad operationsplan för T anne. Avdel

nmg 1 inom SKL överförde uppdraget till MOK Ost (amiral 

K~mmetz) och gav den 1. resp. 3. mars sina anvisningar härför. En 

manad senare förelåg den strängt hemliga, blott av en trängre 

Personkrets kända planen hos Seekriegsleitung som den 4 april bi-
f'!! ' 0 densamma. Den kompletterades sedermera med talrika från 

OKW utgående specialdirektiv. 

• Under täcknamnet Tanne (Gran) avsågs ett besittningstagande av 

.!\land och Hogland. Operationsplanen omfattade fyra alternativ: 
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1) T anne Ost (Hogland) allena, 2) T anne West (Åland) allena 3) 
T anne Ost (Hogland) och Tanne l (Luftlandsättning på Å land) jä111 te 
Tanne West (Åland) och 4) Fall 3 utan Tanne Ost (Hogland). Av 
dessa betecknades det tredje alternativet som det mest sannolika. En 
eventuell sammankoppling av planen med Birke (Björk) hade De
aktats. Ett omedelbart inställande av fientligh eterna mot SO\ et
unionen från Finlands sida beräknades förestå. För att i främsta 
rummet säkra de krigsviktiga sjöförbindelserna till Bottniska viken, 
men även spärra Finska vikens inre del och säkra östfrontens sjö
flank hade Fi.ihrern beordrat en samtidig och överraskande ockupa
tion av Ålandsöarna och Hogland. Deras nuvarande ägare antogs 
tillhöra fiendelägret. Man räknade emellertid icke med något finskt 
motstånd, om också denna osannolika möjlighet beaktats. 

Vid uppgörandet av Tanne i mars 1944 var de slutgiltiga stille
ståndsvillkoren för Finland allt ännu obekanta för tyskarna. Man 
visste således icke vilka förpliktelser finnarna gentemot den tyska 
Wehrma~ht nödgades ingå eller v ilka territoriella krav R ådsunionen 
hade på sin granne. Man räknade med olika möjligheter: ~n total 
eller partiell ockupation av Finland, ett besättande av Helsmgto rs, 
Hangö och sydkusten, eller också med ett neutralt Finland med 
finsk kontroll av kuststräckan och huvudstaden. Men även i det 
sistnämnd a, gynnsamma fallet föreföll en rysk landsättning på Hag
land med ty åtföljande genombry tning av "Seeigel"-spärren hiigst 
sannolik. Ett motsvarande företag mot Åland däremot all för 
komplicerat och föga troligt. 

Ledningen av T anne West inklusive T anne l gavs i uppdra, åt 
Overbefälhavaren för Kriegsmarine, luftlandsättningen anstod dock 
Overbefälhavaren för Luftwaffe. Däremot påfördes T anne Ost Ar
mens Generalstab, verksrällandet Armegrupp Nord, som också bar 
det fortsatta ansvaret för Hoglands försvar. Armen hade : ven 
anförtrotts befälet på Åland. Operationerna till sjöss fick J'v K 
Ost i uppdrag. Tidpunkten för aktionen förbehöll sig OKW rätten 
att bestämma över. Påförandet av uppgifter och ansvar på ett fl ctal 
instanser var utmärkande för den tyska krigföringen vid denna tid
punkt. En samordning försvårades av det faktum, att de tre va Jen
slagen hyste ett olika starkt intresse för de planerade före t;·, ;en; 
Armen och flyget var dessutom i full utsträckning engagerad ' pa 
andra fronter. 

För genomförandet av Tanne Ost resp. såsom garnison för H og· 
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land avsågs 1 infanteriregemente (1.300 man), 1 p ionjärkompani 
(11 O man), luftvärnspersonal (200 man), kusta rtilleribesättningar 
(400 man) jämte underhållstrupper, i allt någo t över 2.000 man. 
ö verskeppningen skulle ske med fartyg ur 9. Säkringsdivisionen: 
1. och 25. M.S.Fl. samt 24. L.Fl. jämte bogserbåtar från Estland. 
Fjärrskyddet av landsättningen å lades tunga kryssarna Prinz Eugen 
och Liitzow, åtföljda av fyra jagare ur 6. Z.Fl. Flottans andel i före
taget var således ansenlig, armens mindre, medan flygets medverkan 
överhuvudtaget var tvivel underkastad. För hemlighållande gavs 
detsamma sken av att blott gälla förstärkningar för Narvafronten. 
Aktionen skulle efter det order utfärdats genomföras överraskande 
i gryningen D-dagen och varje försök till motvärn, även av rent 
formell art, nedslås utan hänsyn. Huruvida finska sjö- och lu ft
stridskrafte r komme att uppträda fientligt visste man ej med säker
het. Däremot räknade man med aktioner av det numerärt över
lägsna ryska flyget, samt möjligen med ubåtar och mtb, men icke 
med några större örlogsmän. 

Som en jämförelse kan nämnas, att för T anne W est, som förut
satte blott en temporär ockupation, avsågs överförandet av en hel 
infanteridivision (416. I.D.) från Nordjylland i Danmark till Åland 
ombord på ett dussin stora transportfartyg, färjor ur 13. resp. 21. 
L.Fl. samt mindre enheter ur 9. Säkringsdivisionen och flottiljerna i 
Skagerack. Marschen genom Ostersjön och själva debarkeringen 
skulle skyddas resp . stödas av kryssarna Niirnberg och Emden samt 
torpedbåtar ur 2. resp. 3. T.Fl. 

U nder de sju månader, som förflöt mellan planerandet och själva 
utförandet av operation T anne hopade sig emellertid svårigheterna 
på varandra. Det visade sig, att Tyskland under detta världskrigets 
sista år led brist på det väsentligaste, så också på transporttonnage, 
flygplan och trupper. De ursprungligen för T anne avsedda förban
den var man efterhand till största delen tvungen insätta på annat 
håll. Aven politiska betänkligheter spelade en icke obetydlig roll. 
~edan den 13 april överlade Utrikesministeriet med SKL angående 
~landsöarnas folkrättsliga ställning och bad med hänsyn till reak
t~?nen i Sverige, att militära åtgärder om möjligt skulle tillgripas 
fors t som en sista utväg. Med Finland kunde man icke gå alltför 
bryskt tillväga, än så länge. 

Den 24 april erhöll OKW anvisning att inför en eventuell rysk 
offensiv till sjöss hos det finländska Högkvarteret föreslå förläg-

355 



gandet av tyska sjöstridskrafter till Åland. Andamålet härmed var 

dock i främsta rummet att demonstrera, att Tyskland alltfort be

härskade Ostersjövattnen och a tt Finland icke hade någon som helst 

anledning att utträda ur kriget. Krigsfartygens närvaro skulle likaså 

underlätta en senare ockupation av ögruppen, isynnerhet som det 

för Åland avsedda 6. Fallskärmsjägarregementet förlagts till väst

fronten och det var osäkert huruvida dylika elitförband alls kunde 

lösgöras för företaget längre fram. Finnarna ställde sig avvisande till 

förslaget, men anvisade den 21 maj efter diverse förhandlingar sk:-i r

gården innanför Utö som ankarplats för Prinz Eugen jämte jagar

bevakning. Vägen därifrån till Åland var sannerligen icke lång. 

Ett annat tyskt förslag den 25 juni att få förflytta en del trupper 

från Armegrupp Nord till Bogland bifölls däremot icke. 

Inför den ryska storoffensiven på Karelska näset och 4 finska 

bataljoners förflyttning från Lappland dit anhöll generalöverste 

Rendulic den 11 juni att 20. Bergsannens i hemlandet på permission 

befintliga c. 14.000 man skyndsamt skulle återkallas. Men sedan 

Hitler den 20. gett order om alarmberedskap för Tanne West kvar

hölls dessa i Tyskland som eventuell reserv för företaget. Tvenne 

bataljoner fallskärmsjägare koncentrerades till Danzig och Goten

hafen (Gdynia). I stället för den 416. I.D. i Danmark bestämdes 

den från Krim bortdragna och till Perleberg, halvvägs mellan Berlin 

och Hamburg, förlagda 50. I.D. till garnison för Åland. Men redan 

i juli var man tvungen sätta in dessa styrkor annorstädes, kull

kastande de uppgjorda planerna och Tanne West avskrevs tills

vidare. För T anne Ost gick det icke stort bättre. A ven här planerade 

man, ändrade och annullerade någon tid därefter alltsamman. Vilket 

var typiskt för tysk krigföring på den tiden. 

I början av april hade överste Mäder utsetts till chef för de för 

Tanne Ost avdelade armeförbanden. För ändamålet fick han i upp

drag att i den f. d. estniska krigsskolan i Männiku, en förort till 

Reval, uppställa en trupp med täcknamnet Skolbrigad Nord. Där

städes förbereddes landstigningen in i minsta detalj, liksom sam

arbetet med flotta och flyg. Vid kusten, som i viss mån påminde om 

Hoglands, hölls täta övningar under medverkan av landsättnings

farkoster och stormbåtar. Sjökort, luftbilder över ön och kartor med 

inritade artilleriställningar och försvarsdispositioner anskaffades. 

Under sken av att besiktiga den tyska signalstationen på ön besökte 

Mäder personligen Bogland den 29 april för att på ort och st:ille 
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pekanta sig med själva angreppsobjektet. Det allvarliga lät;et på 

östfronten kullkastade likväl alla hans planer. 

_Under den s~vjetryska storoffensivens tryck bröt Armegrupp 

rvfittes frontavsmtt samman, varvid grannen Nords högra flank ut

;at tes för ett dödligt hot och en del truppförflyttningar blev nöd

rändiga. Den 5 juli anhöll general Friessner, den nye Nord-chefen, 

os OKW att få disponera över Mäders specialförband för att 

;tärka Narvalinjen, vilket också beviljades. Dagen förut hade Hitler 

beslutat överföra planering, ledning och verkställande av T anne Ost 

på marinens lott och frigav därmed samtliga armeförband för andra 

uppgifter. Från Narvafronten lösgjordes den 13. en bataljon (c. 

600 man) marininfanteri (MAA 531) och ställdes till befälhavande 

amiralens i Reval förfogande för Hoglandoperationen. Dylika 

MAA-förband (MarineArtillerieAbteilung) tjänade normalt som be

manning för kustartilleri och saknade egentlig infanteriutbildning. 

Men denna stöttrupp utgjorde ett undantag. Den hade med ut

märkelse kämpat som fotfolk vid Narva, dess chef, kommendör

kaptenen 2 gr Hossfeld, året förut i Kuban-brohuvudet vid 

Kaukasuskusten. 

Vid en konferens i Fiihrerhauptquartier den 9 juli framhöll stor

amiral Dönitz för Hitler vikten av att hålla de tyska positionerna 

i Finska viken och vid Ostersjökusten. Han motsatte sig bestämt ett 

återtåg från Estland. Följden vore ett ryskt utfyllande av tomrum

met med åtföljande genombrott västvart. Importen av järnmalm 

~~ån S_verige var av största betydelse för Tysklands krigspotential. I 

OstersJÖn trimmades besättningarna till och utprovades de nya, 

r~_volutionerande ubåtstyperna, som skulle ge sjöfartskriget ute på 

varidshaven en ny vändning. Läget i Finska viken var, trots reträt

ten längs kusten, än så länge knappast alarmerande. Den egna för

svarslinjen löpte fortfarande över Bogland och Stor-Tyters till 

Narvabukten. Alla krafter borde sättas in för att hindra fienden 

tillträdet till Ostersjön, transportvägen och övningsområdet, beto

nade Dönitz. 

. Meddelandet om det finsk-ryska vapenstilleståndet utlöste en 

~1vlig aktivitet i det tyska Högkvarteret. N at ten 2/ 3 sept. utgick 

ater or?er a om bered~k.ap för T anne, men då företaget var förknippat 

tned Vlttgaende pohtlSka konsekvenser, förbehöll sig Hitler allena 

det slutliga avgörandet. Och vid föredragningen middagstiden den 

3. beslöt han helt och hållet avstå från Tanne West. Risken för all-
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varliga förvecklingar med Sverige torde i främsta rummet ha på, 

verkat detta beslut. Att man på svenskt militärt håll uppmärks'rn t 

följde med lägets utveckling kring Ålandsöarna visste man ger 0 111 

svenska flottans uppträdande i grannskapet under de förgångna 

sommarmånaderna. Minsvepare uppehöll sig i Ålandshav banande 

väg genom de egna spärrarna invid klippön Märket. Större fa nvo 

såsom Drottning Victoria , Gustav V, Gotland och Fylgia, åtföl d~~ 
av jagare, rapporterades kryssa i närheten. Ett upprepande av 1918 

års händelser? D å i februari landsteg svenskarna på Åland två 

veckor innan det tyska flottförbandets (k.am. Meurer) ankomst dit. 

En annan till beslutet bidragande orsak var den kroniska bristen på 

trupper. Alltsedan den allierade invasionen i väster fruktade H itler 

mera än förr tillika en överraskande brittisk aktion mot hans "ödes

zon" Norge. Därför kvarhölls den 416. I.D. i Danmark. Dess ersät

tare förbrukades på annat håll. Företaget Tanne West hade defmi

tivt strukits. 

Tanne Ost uppsköts tillsvidare, men avskrevs icke. Marinen fort

satte målmedvetet förberedelserna härför. Overläggningarna mellan 

MOK Ost och Armegrupp Nord resp. SKL och OKW inträdde i 

ett nytt skede och fortsatte i ett allt rastlösare tempo. Ett besättande 

av Bogland höll Seekriegsleitung fortfarande för absolut nödvän

digt. 

Enligt från Finland erhållna informationer räknade man icke med 

något allvarligt motstånd från den finska garnisonens sida. Den 

väntades förhålla sig passivt samt godvilligt avtåga. En del finska 

soldater trodde man, besvikna över sin regerings eftergifter, skola 

kämpa vidare som frivilliga på tysk sida. Den tyske sambandsoffi

cerens (löjtnant Muller) på Bogland rapport av den 6 sept. om l:tget 

på ort och ställe var hållen i optimistiska ordalag och stärkte de 

ansvariga instansernas tro på ett smärtfritt övertagande av ön. På 

frågan huru han skulle förhålla sig inför en av det militära läget 

nödtvungen tysk ockupation av sin ö skall den finske befälhavaren 

ha svarat, att han i ingen händelse avsåg ge order om eldgivning 

mot tyska soldater. För att vilseleda ryssarna skulle han möjhgen 

låta skjuta några salvor i luften över fartygen. Han var säker på, 

att officerarna skulle åtlyda hans order, men trodde blott ett få tal 

vara beredda att fortsätta på tysk sida. Muller var övertygad otn 

att finnarna skulle överlämna Bogland utan strid. Därmed var 

frågan ändå icke löst. 
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I estniska hamn ar fanns fartyg för överskeppningen att ti llgå i 

ti llräcklig mängd. Men själva ockupationsstyrkan visade sig vara 

svårare att få ihop. MOK Ost sade sig fö rfoga blott över otill räck

liga och bristfälligt utbildade krafter. Armestaben törklarade å sin 

sida, att Armegrupp Nord icke hade några som helst truppstyrkor 

att undvara. Men Sjökrigsledn ingen höll fortfarande frågan vid liv. 

Ifall armen alltjäm t stannade kvar i Estland och flot tan hade att 

skydda dess sjöflank, så kunde detta ske endast om bevaknings

linjen mellan Narvabukten och Korkaskären hölls intakt. Förutsätt

ning härför var ägandet av Bogland och öns utbyggande ti ll stödje

punkt. Efter segslitna förhandlingar med Armegruppen ställdes slut

ligen delar av den 23. Infanteridivisionen till MOK Osts förfogande. 

Denna redan i Lettland förblödda division hade den 9-11 sept. 

transporterats till Osel för att förstärka öns garnison och tvangs nu 

avstå från ett regemente (Fiis.Regt. 68), ett pionjärkompani och 

fältartilleri för Tanne Ost. Styrkor, som ett par veckor senare sak

nades inom divisionen under den förtvivlade kampen om de baltiska 

öarna. 

MOK Osts rapport till SKL, att den finska garnisonen troligen 

redan den 12 sept. komme att lämna Bogland satte fart på de högsta 

instanserna. I ett den 11. sept. daterat OKW -direktiv hette det, att 

Ledaren på grund av läget på Bogland beordrat ett skyndsamt 

genomförande av T anne Ost. Dagen D skulle senare fastslås av 

OKW på förslag av SKL. Därefter omnämndes de för företaget av

sedda arme- och flottförbanden. Osäkert var emellertid huruvida de 

verkligen skulle stå till förfogande i det avgörande ögonblicket. 

Den 12 sept. föreslog MOK Ost den 15 sept. såsom varande lämpligt 

datum härför. Dagen därpå fastställde OKW i enlighet härmed 

landstigningen till kl. 02.00 den 15 sept. Trots den kritiska situa

tionen på landfronterna och den lokala ledningens energiska invänd

ningar var man alltså på högsta ort beredd att genomföra T ann e 

Ost till varje pris, även med otillräckliga krafter. Ami:al Burchardis 

rappo rt om det verkliga läget i Finska viken och det fullkomligt 

meningslösa i att numera taga Bogland i besittning vann icke gehör 

i Fuhrerhauptquartier, som tjurigt vidhöll sitt beslut. Och SKL såg 

från sin snäva horisont i Berlin situationen i en helt annorlunda, 

verklighetsfrämmande belysning än staben i Reval. Man trodde sig 

faktiskt kunna upprätth ålla spärren till sjöss blott genom att taga 

B ogland i besittning. Trots det obestridliga faktum, att ön inom ett 

359 



par veckor bokstavligen skulle bli hängande i luften utan stöd. Rakt 
i söder stod ryssarna vid kusten beredda till förnyad offensiv med 
överlägsna styrkor. Landfästet i norr fanns icke mera efter Finlands 
avhopp. Genom de finländska skärgårdsvattnen stod vägen öppen 
för Baltiska flottan västerut och ut på Ostersjön. Hogland kunde 
med lätthet kringgås. 

De tyska truppernas i Estland försörjning sjövägen var tvivel un
derkastad och en utrymning av landet tycktes sannolik redan inom 
loppet av september månad. Därmed skulle flottan förlora sina sista 
baser i Finska viken och icke mera kunna hålla sjöfronten där. Sam
tidigt bortföll möjligheten att sjövägen försörja Hogland från de 
estniska hamnarna. En omständighet som SKL inte ännu syntes 
räkna med, men som Burchardi redan förtroligt informerats om från 
armehåll i Reval. Trots hans välgrundade, gentemot T anne Ost all
varligt uttalade betänkligheter startade detta ur militär, politisk och 
psykologisk synvinkel huvudlösa, fullkomligt överflödiga och fö r
lustbringande företag på kvällen den 14 september. Och en vecka 
senare utrymde tyskarna som väntat Estland sjövägen. Hogland låg 
långt bakom dem, utom räckhåll. 

* 

Tyskarna innehade - eller åtminstone trodde sig äga - goda 
informationer om allt som berörde Hogland. Sedan två år tillbaka 
var löjtnant Muller med ett 20-tal man personal för betjänandet av 
den tyska signalstationen och spaningsradarn där stationerade på 
ön. Sedan augusti 1944 pågick installerandet av en eldledningsradar 
på bergshöjden Haukkavuori. Under denna tid hade tyskarna gjort 
sig förtrogna med förhållandena på Hogland. Redan våren 1943 
hade Miiller sänt sina överordnade en första utförlig rapport här
över. Av densamma framgår i utdrag följande: 

"On består av klippor. Vid östkusten flera inbuktningar och låga 
stränder. Den västra stranden däremot klippig och brant samt knap
past lämplig för landstigning. Ons bergshöjder utbyggda till små 
fästningar. Arbetena här för skapandet av bombsäkra skydds
rum i berget pågår eller har planerats. Löpgravar, ställningar för 
lätt artilleri och kulsprutor är insprängda i klippgrunden. Förutom 
höjderna är östkusten starkt befäst. Befästningsarbetena pågår oav-
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brutet. Längs hela kuststräckan finnes taggtråcshinder. Angsmarker 
och fria platser är försedda med spetsade pålar mot fallskärms
trupper. I vattenbrynet runtom hela ön en 4 meter bred minerad 
remsa, avskärmad inåt land med taggtråd och försedd med var-
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ningsskyltar på finska, svenska och tyska. Proviantförråden räcker 
för sex månader, ammunition finnes så långt rören tål. Kabelfor
bindelse med fastlandet och Stor-Tyters, därjämte en radiostation. 
Sjöområdet mellan Hagland och Tyters resp. Haapasaaret bel} ses 
varje dygn vid olika tidpunkt med strålkastare. Trafiken till lands 
skötes av lastbilar, traktorer och 50-60 hästar." 

Beträffande beväpningen lämnar Mi_iller en noggrann förteckning 
över samtliga artilleripjäser och deras placering. Särskild betydelse 
tillmätes de stationära 6" -kanonerna (Canet) i öns sydända och ett 
batteri 6" -fältkanoner. Enligt rapporten fanns på Hagland alltsom
all t: a) kustpjäser: 3 st. 15,2 cm, 3 st. 12 cm, 2 st. 7,5 cm, b) fält
kanoner: 4 st. 15,2 cm, 3 st. 12 cm, 11 st. 7,5 cm jämte 16 st. 4,5 -:111 

pansarvärnskanoner, c) luftvärn: 4 st. 7,5 cm, 6 st. 4 cm, 12 st. 2 cm, 
d) kulsprutor: 35 st. Därjämte omnämnes 6 st. 150 cm resp. 4 st . 60 
cm strålkastare, l optisk 4 m avståndsmätare, l sjötaktisk radar och 
l uv. lyssnarpost mot ubåtar. 

Om garnisonen säges bl. a.: "Besättningsstyrkan 50 officerMe, 
1.350 man, 120 befästningsarbetare, 60-70 lottor. Därav i den svd
liga, militärt viktigaste delen 20 officerare och 450 man. Senare skall 
300 rekryter tillföras som infanterireserv. Ingen civilbefolkning på 
ön. Artilleriet anses vara tillräckligt, personalen förslår däremot 
inte. Stämningen bland officerarna synes vara mycket god, insta ll
ningen till kriget positiv. De ser ingen annan möjlighet än en slut
seger och fortsatt kamp tills densamma uppnåtts. Kriget beräknas 
bli långvarigt. Förhållandet mellan befäl och meniga synes 'ara 
synnerligen gott. Manskapets uppträdande, jämfört med tvsk 
disciplin, med få undantag, mycket omilitäriskt. Tjänsten tages lätt 
och övervakas icke effektivt. En stor del av officerarna saknar ett 
självständigt och säkert uppträdande. Emellertid bör förutsättas, 
att de i strid är situationen vuxna, vilket redan viaterkriget 1939 
-40 visat. De finska soldaterna gör ett sunt, kraftigt intryck. K~m
ratskapet dem emellan är gott. Förhållandet mellan finsk/svensk
språkiga är l :l. Mathållningen för officerare och manskap är myc
ket enkel, för fritidsunderhållning sörjes knappast alls. Regemcnts
kommendören, överstelöjtnant Miettinen, är energisk, seg och er
faren". 

Till slut säger sig den tyske sambandsofficeren ha fått det intryc
ket att en fiende under den isfria perioden blott med största svårig
het kan genomföra en landsättning av trupper på Hogland, även 
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med stöd av svårt skeppsartilleri och bombplan. Däremot förslår 
öns försvarskrafter icke till att förhindra en över isen vintertid 
framryckande fiende att få fotfäste där, isynnerhet om han sam
tidigt sätter in fallskärmsjägare. Terrängen gynnar ävenså den in
trängande motståndaren. De starkt befästa bergshöjderna beräknas 
dock utstå de starkaste angrepp under ett halvårs tid. Luftvärnet, 
som även kan inriktas mot sjömål resp. strandremsan, anses vara 
alltför fåtaligt och personalen bristfälligt utbildad. Så långt Mi.ille.rs 
rapport. 

Den l mars 1944 konstaterade OKW den finska besättningsstyr
kan på Hogland omfatta 750 infanterister, 400 kustartillerister samt 
250 man luftvärns- och underhållspersonaL Artilleriet bestod av 
tvenne batterier 15,2 cm (a 4 kanoner, med 18 km:s räckvidd), ett 
batteri 12 cm (3 kanoner), tre batterier 7,5 cm (a 4 kanoner) och 
två kanoner 12,2 cm. För landsättning i stor skala från större far
koster lämpade sig den östra stranden med sina talrika inbuktningar 
bäst. Den södra delen var däremot helt olämplig. Ifall vädret var 
gynnsamt, kunde de större bukterna på västkusten komma ifråga. 
Den bästa platsen var Suurkylä och kuststräckan härifrån norrut till 
Pohjoisrivi samt bukten vid Vähäsomerikko på motsatta sidan av 
ön. Som sekundär landningsplats eller för skenmanövrer kunde 
Selkäapajanniemi nyttjas. 

Till ledare för operation Tanne Ost utsågs kommendörkapten l 
gr Mecke, chef för Kriegsmarines Luftvärns- och KA-skolor och i 
marina kretsar känd under namnet "St. Nazaires Lejon". Det över
raskande teleprintermeddelandet härom jämte order att snarast an
mä~a sig vid staben i Reval nådde honom i början av september i 
Swmemi_inde. Han hade en tid smått förberett sig på att leda T anne 
West och kände Hagland-företaget blott till täcknamnet. Sedan 
Mecke förvissat sig om att felskrivning icke förelåg och tillika er
f~.rit , att planerna på Åland i själva verket skrinlagts, reste han sjö
vagen över Gotenhafen (Gdynia) till Reval. Någon landförbindelse 
existerade ju inte mera. Anländ dit den 12 sept. fick han i största 
hast sätta sig in i det företag han anförtrotts ledningen utav. Den 
knappa tidsfristen tillät icke ett personligt sammanträffande med 
alla cheferna för de honom underställda förbanden eller ett gemen
samt dryftande av angreppsplanen. Om ockupationstyrkan visste 
han blott, att den bestod av c. 2.000 man hoprafsade enheter från de 
tre vapengrenarna: resterna av tvenne infanteriregementen, en av-
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delning marininfanteri, ett pionjärkompani med stormbåtar, luft_ 
värnsartillerister m. m., vilka på e. m. den 14 sept. skulle embarkera 
en av krigsfartyg skyddad, rundligt tilltagen transportflotta i Revals 
hamn för att överföras till Hogland. Efter något formellt skjutande 
i luften skulle finnarna överlämna ön till sina nya ägare. Finnarna 
hade han konfronterats med sex år tidigare, då han kort före kriget 
från en utsiktspunkt på ön Seiskari som "turist" följt med Röda 
Flottans höstmanöver i Finska viken. Sedan dess hade Mecke icke 
varit häruppe. I mars 1942 hade han vid St. Nazaire avvisat en 
brittisk kommandoräd. Nu stod han själv, mera än två år senare, 
klar att leda ett eget landstigningsföretag. 

* 
Admiral Ostliche Ostsees hemliga tjänsteskrivelse No. 417 av den 

13 sept. omfattar operationsordern för T anne Ost och innehåller i 
stort sett följande punkter: 

l) Uppdrag: Besättande av ön Hogland a) emot ringa eller inget 
finskt motstånd, b) emot starkt finskt motvärn, c) emot rysk besä tt
ningsstyrka. 2) Ledning: operativ Admiral Ostliche Ostsee; taktisk 
till sjöss Chefen för 6. Z.Fl., honom underställd Chefen för 3. M.S.Fl. 
med landstigningsförbandet; taktisk till lands kommendörkapten 
Mecke (befälhavare på ön). 3) Stridskrafter: Säkring 6. Z.Fl. , T
båtar, 5. S.Fl. b) Landsättning från M-båtar, R-båtar, 13. resp. 
24.L.Fl., 7. A.Fl., Stormbåtskommando 902/903. c) Truppstyrkor: 
MAA 629 och 533, Stormbåtskommando 902/903, l kompani storm
pionjärer, l stödjepunktskompani och mindre enheter. 4) Hoglands 
finska garnison omfattar 2.000 man, alla välbeväpnade. Nackdel : 
artilleripjäserna befinner sig så högt i bergen, att stranden vid direkt 
inriktning ej kan bestrykas. Blott 1/5 av alla infanterivapen på öns 
västsida. Försvaret är koncentrerat till de tre svårtillgängliga klipp
massiven. På den östra sidan ligger hamnen Suurkylä vid en liten 
bukt, nordvart därifrån finnes flera för landstigning lämpliga plat
ser. Mittemot Suurkylä på öns västra sida kan bukten vid Vähäso
merikko och i söder landtungan Selkäapajanniemi användas. Vik tiga 
punkter, förutom Suurkylä är : landsvägen i riktning norr-söder, byn 
Kiiskinkylä och öns starkt befästa sydända. Grunda minspärrar lig
ger 1.000 m utanför östkusten. Stranden är minerad. I sjöområdet 
längre utanför östkusten ligger talrika minfält. 
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5) Utförande: A) Ilastning sker i Reva! B) Anmarsch: 6. Z.Fl. , 
T-båtar från Baltischport-Reval längs rutt Violett intill Punkt 16, 
öster om Lill-Tyters, därpå direkt mot Hogland. Ovriga stridskrafter 
går direkt till ön. C) Landsättning sker i gryningen, möjligtvis redan 
under natten, enligt särskild order. a) huvudstyrkan i Suurkylä
bukten och kustsräckan norrut därifrån . b) en starkare grupp vid 
Selkäapajanniemi c) en svagare grupp vid Vähäsomerikko. Vid land
sättning utan motvärn debarkerar grupp b) ävenledes i Suurkylä. 
D) Täckstyrkorna intager position väster om ön. E) De landsatta 
trupperna besätter ön enligt särskild order. F) Taktiska direktiv: 
snabb landning och urlastning nödvändig. Samtliga aktionsklara ar
tilkrifärjor beledsagar färjpråmarna tätt intill kusten och nedkäm
par medelst direkt eld försvarsställningarna i strandsluttningen. 
Egna flygstridskrafter står sannolikt icke till förfogande, förutom 
för spaning. Jaktskydd kan icke påräknas, varför fartygen, så snart 
läget kan överblickas, bör sändas tillbaka. Underhållstransporterna 
bör därefter ske nattetid. Nyttjandet av radio begränsas till ett mini
mum, order kan vidarebefordras per stormbåtar, R- eller S-båtar. 
Då massiva ryska flyganfall mot Suurkylä är att vänta, koncentreras 
luftvärnet dit. Uppdraget fullföljes under alla omständigheter, även 
under dimma. Vid stark västlig vind koncentreras landstigningen till 
området Suurkylä-Pohjoisrivi. Aktionen avbrytes blott på Chefens 
för 6. Z.Fl. order, efter augivandet av orsaken till Admiral Ostliche 
Ostsee. 

Denna operationsorder bifogades ett kompletterande direktiv No. 
425AI, daterat samma dag. Däri citeras först storamiral Dönitz' 
order om ockupation av Hogland och framhålles de anspråk före
taget ställer på de deltagande styrkorna. Att finnarna uppger ön 
utan motstånd kan icke tagas för givet, utan ett besittningstagande 
även efter en förlustrik strid måste allvarligt tagas i beaktande. 
Boglands utslagsgivande betydelse för den fortsatta krigföringen 
betonas och storamiralen väntar, att varje man p resterar sitt yttersta 
för att fullfölja det av Fiihrern beordrade uppdraget. 

Enligt direktiven beger sig kommendörkapten l gr Mecke och 
kommendörkapten 2 gr Kieffer iland med en S-båt och överbringar 
den finske befälhavaren muntligen sina orders att övertaga ansvaret 
~Ör ön. Ifall denne vägrar gå in härpå, framhålles, att ockupationen 
1 Varje fall kommer att fullföljas och att härför erforderliga styrkor 
förefinnes. Samtidigt genomföres landstigningen. Sedan de första 
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trupperna debarkerat, meddelas befälhavaren, att öns hela be, :ip
ning tillsvidare övergår i Kriegsmarines ägo. Finska soldater, so111 
frivillicrt önskar stanna kvar, får göra det. De övriga beviljas fri tt 

b . 

avtåg men med ecrna farkoster. Efter det mledande samtalet an-
' b 

modas Kieffer se till, att landsättningen fortlöper planenligt. Rap-
port härom ges per radio varefter Grupp Ko the ( = 6. Z.Fl.) återgår 
till Baltischport. R-båtar prickar ut minfritt område med bojar, 
landsätter stöttrupper och lossar därpå M-båtarna. Vid finskt mot
värn erfordras eldunderstöd, varefter jagare och torpedbåtar öpp
nar eld mot öns södra delar. M- och R-båtar, artillerifärjor (AF) 
och färjpråmar (MFP) tvingar sig tillträde till hamnen. Jagarna 
lämnar området, så snart motståndet brutits. Ryska mtb-attacker 
bör man se upp för. Avvärjning medelst R- och AF-båtar, som säk
rar hamnen mot öster. M-båtarna avgår parvis efter avlämnandet 
av trupper till Reva! för en andra ilastning. Färjorna följer grupp
vis, säkrade av R- och AF-båtar. Två artillerifärjor kvarstannar 
över natten i Suurkylä, de fyra sist MFP avgår efter mörkrets in
brott. Chefen för 7. A.Fl. leder pendeltrafiken Reval-Loksa-Bog
land och vice-versa, Chefen för 24. L.Fl. ilastningen i Reval. Luft
flotte I har reserverat 12 jaktplan och tvenne bombflottiljer, de 
förra som skydd för debarkeringen och återvändande MFP, de 
senare för anfall mot fientlig landsättning. Från Tyters avgår tvenne 
färjor direkt till Hogland. Tre från den finländska skärgården kom
mande R-båtar sluter sig vid ön Vaindlo till förbandet. S-båtarna, 
delvis kommande från Finland, samlas i Kolga-bukten och sättes in 
enligt anvisning från resp. efter begäran hos staben i Reval. 

* 

För försvaret av Hagland svarade det till tistra Finlands Kust
brigad hörande 12. Kustartilleri Regementet. Brigaden leddes sedan 
den 6 sept. 1944 av överste Enkainen, regementskommendör och be
fälhavare på Hogland var överstelöjtnant Miettinen. 

tins befälhavare var en framstående KA-officer med krigserfaren
het. Under vinterkriget mot Sovjetunionen var kapten Martti Miet
tinen (f. 1903) chef på Saarenpää kustfort (Björkö), som den 18. och 
19 december 1939 utkämpade sin ärofulla strid mot slagskeppen 
Marat resp. Oktiabrskaja Revolutsija, härdade ut eldorkanen och 
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drev bjässarna tillbaka. Efter havets tillfrysning ingrep kustbat
terierna verksamt i striderna på Karelska näsets landfront, tills det 
allmänna krigsläget där tvang försvaret utrymma Björköarna. I 
rnars 1940 var Miettinen chef för Vilajoki avsnitt på Viborgsvikens 
nordvästra strand, som intill fredsslutet den 13. höll stånd mot den 
mångfaldigt numerärt överlägsna fiendens anstormning över isen. 
Sommaren 1941 ledde major Miettinen Stridsgrupp M, vilken i 
augusti avancerade längs den östra sydkusten mot Viborgsviken och 
där bl. a. efter seg strid erövrade ön Teikarsaari. Den 27/28 mars 
1942 deltog avdelningen i angreppet mot och nedkämpandet av den 
ryska garnisonen på Hogland, varefter Miettinen utnämndes till 
kommendör för det på ön nyuppsatta 12. KA.Regementet. För sina 
fö rtjänster har han bl. a. dekorerats med Mannerheim-korset, Fin
lands förnämsta krigsorden. I september 1963 avgick generallöjtnant 
Miettinen ur aktiv tjänst. 

Vid ordnandet av öns försvar var dess ensamma, isolerade läge 
ute i Finska viken av avgörande betydelse. Sjöområdena mellan 
Hagland och Haapasaaret resp. Stor-Tyters kunde behärskas med 
därvarande kustartilleri, luckan Stor-Tyters-Kurgolovo däremot 
icke i sin helhet. tister- och söder om spärrlinjen Haapasaaret-Hog
land-Tyters-Kurgolovo låg stora finska ("Rukajärvi") och tyska 
("Seeigel") minbarriärer omfattande över 20.000 minor, bevakade 
av lätta sjöstridskrafter och flyg. Detta effektiva spärrområde höll 
dock icke i alla avseenden tätt. Faran för Hogland och Tyters att 
helt isoleras från fastlandet bestod hela kriget igenom, isynnerhet 
vintertid, och ökades ju mera frontlinjerna till lands försköts väster
ut. På grund av detta hot var Hogland välrustat för en längre tids, 
självständig kamp utan stöd från fastlandet. Stora förråd av vapen, 
ammunition, livsmedel m. m. fanns lagrade på ön. Manskapsnu
merären, som växlade mellan 1.500-2.500 man, var för finländska 
kustförhållanden osedvanligt hög. Den förslog dock inte helt till be-
11lanning av artilleriet, till en effektiv säkring av den 30 km långa 
strandremsan eller för formerandet av en slagkraftig reserv. Stom-
11len inom försvaret utgjorde de till bergshöjderna koncentrerade 
stödjepunkterna på Pohjoiskorkia i norr, Mäkiinpällys-Haukkavuori 
i centern och Lounatkorkia i söder. Till dessa områden koncentrera
des huvuddelen av artilleriet, mät- och eldledningscentralerna, 
signal- och radiostationerna, kommandoplatserna och förråden. Be
fälet över ön leddes från det höga, svårtillgängliga bergsmassivet 
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Mäkiinpäällys-Haukkavuori. Ett fåtal stödjepunkter längs kusre11 

var bestyckade med lätt artilleri och kulsprutor tillhörande de i 
strandförsvaret insatta kustjägarkompanierna. För avvärjandet av 

landstigningar var Hogland indelat i fyra försvarsavsnitt. Indej_ 

ningen skilde sig från den normala såtillvida, att öns östra och 

västra stränder bägge föll inom gränserna för ett och samma av

snitt. En naturlig följd av dess långsmala skapnad, men också 

betingad av behovet att koncentrera ledningen av de båda strän

dernas försvar till en och samma person, varigenom ett verksamt 

utnyttjande av försvarskraften väsentligen underlättades. 

Då det vid vapenstilleståndets ingående blev uppenbart, att Bog

land hörde till de öar, som skulle avträdas till Sovjetunionen, be

gynte man evakuera de tunga KA-batterierna, över hälften av de 

tunga infanterivapnen, ammunition o.a. materiel, bl. a. samtliga 

strålkastare, till fastlandet. Den 15 september - anfallsdagen -

omfattade Boglands beväpning endast följande pjäser: 2 st. 12,2 cm 

och 2 st. 7,5 cm fältkanoner, 2 st. 7,5 cm och 12 st. 4,5-4,7 cm 

kustpjäser, 8 st. 7,5 cm, 4 st. 4 cm och 12 st. 2 cm luftvärnskanoner, 

9 st. 12 cm granatkastare samt 24 st. kulsprutor. Vid tyskarnas land

stigning höll en del av materielen på att omdisponeras, varför den 

ej kunde utnyttjas till sin fulla kapacitet. Också manskapsstyrkan 

var reducerad till 1.712 man, d. v. s. 75 officerare, 314 underbefäl 

och 1.323 meniga. Fördelningen per avsnitt var som följer: 

Regementets I. Sektion (kapten Arponen) bemannade Nordav

snittet, vars styrka var 18 + 57 + 265 man. Pjäsfördelning: Rivibllio 

2 st. 7,5 cm kanoner, Pohjoiskorkia l granatkastarpluton, Majakallic 

4 st. 7,5 cm lv., Kotokallio 4 st. 4 cm lv. Dessa luftvärnsbatterier 

kunde inriktas mot Suurkylä och skyddade tillika hamnen. I strand

försvaret var ett kompani (10. K) kustjägare insatt. 

Bergs- resp. Mellanavsnittet i öns mellersta del försvarades av II. 

Sektionen (major Sokajärvi). Styrkan var 21 +79+375 resp. 19+ 

98 + 362 man. Ons största kaliber 2 st. 12,2 cm fanns här på 

Mäkiinpäällys jämte l granatkastarpluton. På Selkäapajanniemi 

udde stod ett 4 st. 7,5 cm omfattande lv .batteri. Av kustjägare h nns 

7. resp. 8. Kompanierna inom dessa avsnitt. 

För Sydavsnittet svarade III. Sektionen (major Soini), vars stvrka 

var 17+80 + 321 man. Eldstyrkan representerades av 2 st. 7,5 crn 

fältkanoner och en granatkastarpluton. 2. Kompaniet ur 7. Kust

Bataljonen bemannade strandpositionerna vid alarm. 
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Såsom Öns reservstyrka fungerade, förutom obetydliga avsnitts

reserver 3 1/2 kompanier jämte 3 avdelta p lutoner. Reservkom

panierna bildade 7. Kustbataljonen (kapten Laaksonen). Huvud

dele~, 9. Kompaniet och SkolKompaniet, var förlagd till Mellan

avsn~ttet, ett kompani till Sydavsnittet och halva 8. K till Bergs

avsmttet. De avdelta p lutonerna var tvenne pionjärenheter samt 

vid behov från Stabskompaniet hopsamlad personal. skolkompaniet 

omfatta~e 10 °/o av personalen från öns samtliga truppförband, som 

för en ud av två månader åt gången sammanfördes för intensiv 

stridsutbildning för att vidmakthålla reservstyrkans effektivitet. 

Reservens totala numerär var 20 + 107 + 450 eller en tredjedel av 
hela garnisonens. 

* 

Kort efter vapenstilleståndets ikraftträdande tömde tyskarna den 

6 sep t. sina i Kotka befintliga förråd. Deras avresa från södra Fin

land förlöpte i allo utan mellanfalL Den 14. befann sig tyska flott

enheter blott i Helsingfors och Kotka samt en pluton mät- och 

signalpersonal på Hogland. På e.m. avgick konteramiral Böhmers 

flaggskepp F 3 ( Hai) från Helsingfors via Porkkala till Reva!. Vid 

~asse randet av Porkkala fyrplats överlämnade amiralen till den 

fmske förbindelseofficeren ombord en skrivelse, vilken denne om

~~ds föreläg?a ~e finska sjöstridskrafternas ledning så snart tyskarna 

lamnat terntonalvattnen. I skrivelsen konstaterades med bekla

gande, att politikernas åtgärder omintetgjort allt fortsatt militärt 

s~:narb~te. Därefter tillkännagavs, att Parkkalafjärden samt den 

~astra mfa~ten _till_ Svensksund_ samma dag kl. 18 minerats. Åtgär-

en sades eJ vara nktad mot Fmland, utan uteslutande mot en vän

tad rysk utbrytning västerut. Därmed åsyftades dock synbarligen 

b:t blockerand~ av farl~derna ~ella~ ~otka och Hogland. Såsom 

Bötecknande for _det rat~ kyhga ~or~alland~t mellan FdM Ost 

deth~er .. o~!: mannattac.?en v . Bonm 1 Helsmgfors kan följande 

p· alJ fo.rtJana ett omnamnande. Medan F 3 förflyttade sig över 

tnska v1ken under stark eskort av M-båtar, nödgades v. Bonin vid 

avresan från Finland ty sig till den ensamma med mmor och tor

Peder fullastade transportångaren Rugard. 

I Korka-vattnen iakttog finnarna hurusom de västerom Mussalo 
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förankrade tyska fartygen den 14 sept. kl. 16.45 satte sig i :ö ··lsc. 
Två färjor, 1 R- resp. 1 M-båt avgick med SO-kurs och mmvadc 
vattnen strax västerom Haapasaaret (Aspöarna) . En annan g tpp 
omfattande 3 färjor och 2 R-båtar lade sina minor säderom Ki r ko
maansaari. De försvann västerom Luppi ut till havs i SW-rik t·1ing 
kl. 20.00. Västerifrån anlände 4 motortorpedbåtar, som vid pas kl. 
18 kastade minor utanför inloppet till Ko tka hamn och därpå av. 
lägsnade sig österom Rankki mot sydväst. Den lokala luftbe ak
ningsstationen trodde de slängde bensinfat ( !) i sj.ön. Redan dagen 
därpå gick minsveparen Kuha 6 på en av dessa mmor och explode
rade varvid svepflottiljens chef och ett par man omkom. Om dessa 
min~ringar visste man på Hogland än så länge ingenting. 

På eftermiddagen emottog öns radiostation från Reva! ett med
delande, att tyska fartyg skulle avhämta de~ egna personalen den 
15 . kl. 02.00. Då tidsfristen emellertid utg1ck redan den 14. kl. 
24.00 informerade överstelöjtnant Miettinen Kustbrigadens snb i 
Fredrikshamn om telegrammet. Sjöstridskrafternas stab i H ehing
fors beordrade honom meddela amiralen i Reva!, at t tyskarna vid 
hot om internering måste avhämtas från Hogland i så god tid, att 
de den 14. kl. 24.00 befann sig utanför tremilsgränsen. Härpå sva
rade gniststationen i Reval, att avhämtningen skulle ske i tid. 

KL 19 rapporterade Ostra Finlands Kustbrigad från Fredriks
hamn emellertid: "Tyskarna minerar utanför Kotka ocho f~:leden:a 
till Haapasaaret. Sjöstridskrafternas Stab meddelar, att atgard.en ar 
ovänlig, men föranleder icke öppnande av eld". På kvällen mfor
merades staben per radio av tvenne i Reva! alltjämt verkande f1nsk: 
officerare från underrättelsetjänsten, att ilastningen av trupper pa 
till hamnen hopförda fartyg tydde på en nära förestående tysk 
landstigning på andra sidan viken eller någon av utöarna. Då en 
tysk aktion särskilt mot Hogland låg inom möj ligheternas ram och 
tycktes sannolik, försattes garnisonen där i alarmberedskap. Med 
brigadstaben upprätthölls fortgående kontakt. För att påskynda den 
tyska personalens avfärd sammanfördes männen jämte utrustnl 11g 
till Suurkylä hamnområde. När de utlovade tyska båtarna icke av
hördes vidtog finnarna på kvällen åtgärder att före mid1~att 
transp~rtera vapenbröderna ti ll Stor-Tyters med de för ändamalet 

'd 11 ?2 er-reserverade patrullbå tarna VMV 10 och VMV 14. V1 pass '- ·-
höll öns befälhavare ett av kommendörkapten Kieffer undertecknat 
gnisttelegram, att denne inträffar i tid och senare ytterligare ett, 
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att han anländer med snabbgående båtar. Dessa informationer upp
sköt patrullbåtarnas avfärd tillsvidare. Vid 23-tiden begav sig 
överstelöjtnant Miettinen i sällskap med löjtnant Muller ned till 
Suu rkylä. Där fick han kl. 23.30 per telefon brigadstabens order att 
omedelbart skicka iväg tyskarna till Stor-Tyters. Men medan patrull
båtarna kl. 23.45 höll på att kasta loss, förnams motorbuller från 
sjösidan. Varpå en R-båt körde in i hamnen och trots förbud lade 
till vid vågbrytaren. Ombord befann sig kommendörkapten Kieffcr, 
som bad om ett samtal med den finske befälhavaren. Klockan var 
redan då över 24 .00. Resan till Tyters inhiberades. 

* 

På eftermiddagen den 14 sep t. avgick ett 20-tal transport- och 
artillerifärjor ur 24. L.Fl. (kommendörkapten 2 gr Brauneis) resp. 
7. A.Fl. (kom.kapt. 2 gr Sonnemann), sex M-båtar ur 3. M.S.Fl. 
(kom.kapt. 2 gr Kieffer) samt ett par bogserare från Reval med de 
för Hogland avsedda trupperna jämte utrustning ombord : resterna 
av ett infanteriregemente (Fiis. Rgt. 68), ett pionjärkompani (1 /Pi. 
Btl. 23 ), en sektion fältartilleri (III/ Art.Rgt. 23 ), en bataljon marin
infanteri (MAA 531 ), smärre luftvärns- o.a. från olika håll hopraf
sade enheter - i allt ca 2.300 man. För landsättning av de första 
stöttrupperna medföljde ett 10-tal R-båtar ur 1. R.Fl. (kapten 
Hoff) samt ombord på färjorna ett 20-tal lätta stormbåtar. Före
tagets ledare, kommendörkapten 1 gr Mecke, hade inskeppat sig 
på 3. M.S.Fl.:s chefsfartyg M 15 (löjtnant Bremer) . Efter sex tim
mars färd beräknades förbandet vara fr amme vid ön, varpå land
sättning skulle ske under mörker eller senast i gryningen. A v den 
som täckstyrka avsedda 6. Z.Fl. (kommendörkapten 1 gr Kothe) var 
blott Z 25 (kom.kapt. 2 gr Gohrband) klar till omedelbar aktion. 
~illsammans med torpedbåten T 23 (kapten Weinlig) stack jagaren 
tJ.~l sjöss för att planenligt skydda operationen från sin position 
Vasterom Hogland och vid behov ge densamma artilleriunderstöd. 
På kvällen avgick ytterligare tvenne färjpråmar med ett batteri 
(4 st. 8,8 cm lv.kanoner) ur Marin Lv. Avd. 239 och marinsoldater 
(kapten Nordmann) från Stor-Ty ters med kurs på Hogland. På sam
~~ breddgrad befann sig ännu några andra tyska krigsfartyg till 
5lOss denna kväll: vid Finska vikens mynning tunga kryssaren Prinz 
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Eugen (kommendörkapten l gr Reinicke) och söderom Åland tre 
torpedbåtar ur 3. T.Fl. (kom.kapt. 2 gr Verlohr). 

De yttre betingelserna var mycket fördelaktiga för tyskarna. 
Vädret var gynnsamt, natten lugn och mörk utan måne, tempera
turen + 12°C. Mot morgonen blåste en lätt bris upp från nordväst 
men sjögången var så obetydlig, att landsättning utan svårighe; 
kunde ske även utefter klippstränderna. Sikten var god, ca 40 km. 
Gryningen inträffade kl. 05-06 och kvällsskymningen kl. 19-20. 

Såsom redan tidigare nämnts hade strålkastarna och de stationära 
15,2 cm KA-batterierna borttransporterats till fastlandet. I sk) dd 
av mörkret hade invasionsflottan sålunda möjlighet att utan att 
upptäckas komma i omedelbar närhet av strandremsan. Fartygens 
positionsljus eller strålkastare var de enda hållpunkterna för öns 
artilleri. Eldkraften hos de anfallande fartygen var vida överlägsen 
den hos försvararna i land. Minsveparna och artillerifärjorna för
fogade över dussinet 10,5 cm kanoner, därtill kom ett 20-tal 7,5 -
8,8 cm och ca 100 st. 2 cm pjäser. De kunde alla insättas från l,ort 
distans. Eldunderstöd från jagarnas 12,7 resp. 15 cm artilleri fick 
vid behov rekvireras och i bakgrunden låg Prinz Eugen med sina 
åtta 20,3 cm pjäser. Det finska försvaret ägde dock fördelen av på 
bergshöjderna inrättade, mestadels skyddade, ställningar. Och ön 
kunde icke sjunka. Finnarnas attityd gentemot ett tyskt besittn ings
tagande var också ett osäkerhetsmoment. Enligt en bland manskapet, 
underbefälet och de yngre officerarna allmänt utbredd - eller ut
spridd - mening skulle det högst bli fråga om en del överenskom
men eldgivning i luften pro forma, medan något verkligt motstånd 
icke var att vänta. Men inom den högsta ledningen var man icke 

fullt så säker härpå. 
Kort före midnatt lade en R-båt ut från M 15 med kommendör

kaptenerna Mecke och Kieffer samt ett 40-tal under däck gömda 
marinsoldater ombord. Efter att ha rundat Haglands norra udde, 
löpte den in i hamnbukten vid Suurkylä och angjorde vågbrytaren. 
Kieffer begav sig skyndsamt iland längs densamma för att allena 
underhandla med öns befälhavare. Förhandlingarna försiggick i ett 
hus i bryggans omedelbara närhet. Sedan överstelöjtnant Miettinen 
upplyst den tyske officeren om att denne icke var välkommen, 
emedan den 15 september redan inbrutit och tidsfristen dänned ut
gått, svarade Kieffer, att han kommit tillstädes på uppdrag av be
fälhavande amiralen i Reval med förslaget om öns överlämnande 

372 

till tyskarna. Detta avvisades på det bestämdaste av Miettinen. 
j{ieffer sökte då närmare motivera sin begäran: vapenstilleståndet 
lJ'lellan Finland och Sovjetunionen skulle utmynna i fred med ty åt
följande rysk ockupation av Hogland, varvid försvarslinjen Haa
pasaaret-Hogland-Ty ters-Narvabukten skulle genombrytas och 
positionen i Finska viken gå förlorad. För att kunna hålla Baltikum 
~ar man på tyskt håll fast besluten försvara denna spärrlinje, även 
utan finsk medverkan. Han vädjade också till det långvariga vapen
brödraskapet och befälhavarens förmodade tyska sympatier och 
föreslog blott ett symboliskt finskt motstånd. Varpå denne hade möj
lighet att gå in på en ärofull kapitulation inför övermakten, utan att 
ha frångått sina direktiv från högre ort. Men Miettinens svar var 
ett blankt nej. Kieffer replikerade då, att tyskarna i så fall skulle gå 
till anfall med så överlägsna styrkor, att försvaret icke ägde minsta 
möjlighet att hävda sig. Till slut utbad han sig en 15 minuters tids
frist för att per radio till Reval inrapportera den negativa utgången 
av förhandlingarna. Detta beviljades, ty även Miettinen behövde tid 
till att uppsöka sin kommandoplats samt för att kontakta sina över
och underordnade chefer. Från brigadstaben gavs honom order att 
till varje pris kvarhålla ön i sin ägo. Strid syntes oundviklig. 

Vid tidsfristens utgång anmodades de tyska R-båtarna vid våg
brytaren - då två till antalet, medan en tredje låg avvaktande strax 
utanför - kl. 00.45 avlägsna sig. Men istället skyndade stöttrupper 
iland från dessa och längs vågbrytaren mot byggnaderna i Suurkylä. 
De möttes av eld från försvarspositioner i strandremsan. Kommen 
till slutsatsen, att han hos viceamiral Burchardi i Reval icke kunde 
utverka tillstånd om företagets uppgivande, lät kommendörkapten 
~ec~e över ukv-radio ge samtliga enheter order att påbörja land
Sttgmngen som avtalat var, men med tillägget, att man måste räkna 
med allvarligt finskt motstånd. Och snart var landsättningen i full 
g.ång i och kring viken vid Suurkylä. Sedan R-båtarna avlämnat 
Stna stöttrupper vid vågbrytaren, stävade färjpråmarna mot land, 
satte ut stormbåtar och sökte fortast möjligt bli kvitt sin last. Tys
k:rna bemäktigade sig snabbt de vid vågbrytaren liggande patrull
bararna VMV 10 och VMV 14, ångarna Taipale och Vinha samt 
bogseraren B 1 samt avväpnade besättningarna, förutom några få, 
sorn lyckades gömma sig undan i den första villervallan. Ett försök 
~tt infånga öns befälhavare i huset där förhandlingarna förts miss
Yckades, emedan denne redan hunnit avlägsna sig. Kort därpå kl. 
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00.55 blossade striden mellan försvarare och angripare upp på al)_ 

var. Mellan trupperna i land och mellan kustartilleriet där och far. 

tygen ute på havet. 
Förutom de tre vid midnatt till hamnen anlända R-båtarna iakt

togs från land följande enheter ur invasionsflottan: vid pass kl. 00.10 

sågs 7 stillaliggande fartyg på c. 3 km avstånd från Hoglands n rd. 

spets åt NW. De satte sig i rörelse kl. 00.35-00.40 i tvenne grup. 

per, rundade udden och öppnade eld mot öns östra strand vid 01. 

tiden. Flertalet var sannolikt minsvepare av M-typ. En halvtimme 

senare uppenbarade sig i NW ett förband om 19 enheter, varav 

större delen färjpråmar. De passerade ävenså den norra udden över 

till öns östra sida. Vid samma tid (kl. 01.30) rörde sig 2 M-båtar 

och 4 färjor söderifrån längs den västra kusten nordvart. I mörkret 

utspann sig ett antal dueller mellan skeppsartilleriet och landbat

terierna, va rvid de senare mestadels förmådde hävda sig, medan 

fartygen ofta led skador och tvangs draga sig tillbaka. 

De två 7,5 cm kanonerna på Rivikallio (I/ 201. Lätta Batteriet) 

råkade kl. 01.25 i strid med en större anhopning fartyg strax utan

för, av vilka en del låg oåtkomliga nära stranden i död vinkel Kl. 
02.40 noterades två träffar på en M-båt, mellan bryggan och skor

stenen samt i vattenlinjen föröver. Minsveparen fattade eld och 

försvann i mörkret. Inalles ett 20-tal träffar på fartygen noterades. 

Dessa sköt i sin tur sönder den av stock uppförda eldledningsplatsen, 

samtliga kabelförbindelser avbröts, men de välskyddade pjäserna 

förblev intakta. Ställningen inneslöts senare av de landstigna tyskar

na, men höll stånd ända till slutet, trots att 7 man, som var ute för 

att hämta ammunition, tillfångatogs. 

Luftvärnsbatteriet (24. Lätta Batteriet) på Majakallio var även 

det välskyddat och dessutom välplacerat, men saknade mot sjömål 

lämplig ammunition och förmådde blott i viss mån göra sig gällande 

mot färjorna. En av dessa erhöll tre träffar akterut, fattade eld och 

strandade vid Hirskallio. En annan fä rja drev redlös ut till havs 

och sjönk. Ytterligare några träffades av batteriets eld, men led blott 

småskador. Med förlu st av 2 man och en del avbrutna trådförbin

delser klarade sig batteriet självt genom striden . 
Bofors-kanonerna (5. Lätta Lv.Batteriet) på Kotokallio behärska

de med sin eld området kring vågbrytaren och besköt framgångsrikt 

under två timmars tid de in i hamnen stävande färjorna. Men bat· 

teriet ägde icke tillräckligt skydd mot skeppskanonernas direkt,1 eld 
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Utsikt över hamnen f r!in lv .batteriet p!i K otokallio . 

och dess östra sektion måste under den intensiva beskju tningen från 

sjösidan utrymmas av manskapet. Förlusterna var 2 döda och 5 

sårade. Efter det beskjutningen förlamat batteriet, avancerade 

tyskarna på morgonen uppför sluttningarna och bemäktigade sig 

Kotokallio med därvarande ställningar och kanoner, medan för

svararna retirerade till Mäkiinpäällys . Förlusten av den domi

nerande bergshöjden var ett oväntat bakslag för försvaret. 

. Av fältkanonerna på Mäkiinpäällys (9. Tunga Batteriet) hade man 

~1d stridens början fått endast en 12,2 cm pjäs i eldställning. Här 

Stktade man fartygen först efter kl. 04.30 och fick in en resultatlös 
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träff på en färja. Bättre effekt hade en annan träff på en M-båt, 
som fattade eld och drog sig undan västerut. Elden besvarades av 
tvenne andra M-båtar, som kl. 04.43 fick in var sin fullträff i st ~ill

ningen, tystade kanonen och satte 9 man ur spel. Denna fö rsva rs
ställning var därefter oförmögen till fortsatt aktion. 

De fyra 7,5 cm lv .pjäserna (34. Lätta Batteriet) hade nyss bragts 
i ställning på Selkäapajanniemi och var än så länge oskyddade, när 
invasionsflottan på avstånd kom i sikte. Mellan kl. 01.45-04.52 
råkade batteriet i fyra olika repriser i eldstrid med densamma. En 
duell med en M-båt kl. 03.10- 03.18 på c. 4 km avstånd resulterade 
i en fullträff med eldsvåda ombord på densamma. Finnarna led här 
inga skador eller personförluster. Batteriet på Selkäapajanniemi
udden, som utsetts till landningsplats för en del fartyg, torde ha 
berett tyskarna en oangenäm överraskning. 

I eldstriden mot invasionsförbandet spelade försvarets tunga 

granatkastare en framträdande roll och beredde angriparer: k~n~~e 
en ändå större överraskning. De sex 12 cm rören befann s1g 1 val
maskerade och -skyddade ställningar på Pohjoiskorkia resp. Mäkiin

päällys och kund~ icke nå~ av direkt eld fråno sjösidan. Vi~ str~dens 
början tilläts de 1cke beskjuta hamnen eller vagbrytaren, v1d vdken 
de två egna patrullbåtarna och tre ångarna låg förtöjda, emedan 
besättningarna troligen alltjämt vistades ombord. I stället belades 
området strax utanför hamnen med spärreld. Men så snart de tyska 
färjorna begynte lägga till vid vågbrytaren, koncentrerades elden 
dit. Dess verkan var förödande. Tre färjor sänktes med last och 
allt, varvid bl. a. ett batteri jämte värdefull materiel gick förlorad. 
En med ammunition lastad färja exploderade. Personalförlusterna 
var ansenliga. Här stupade bl. a. Tyrers-detachementets c~ef, kapten 
N ordmann. K ven de finska fartygen förstördes eller g1ck under, 
brinnande i ljusan låga. Blott bogserbåten lyckades kasta loss i tid 
och drev iland vid sandstranden. De på ömse sidor om vågbrytaren 
sänkta fartygen hindrade tyskarna tillfullo utnyttja den som land
ningsplats, de brinnande åter all trafik längs densamma. 

* 
Den tyska flottstyrkan blev även helt oväntat antastad från rakt 

motsatt håll, från sjösidan. Mellan kl. 03.00-04.30 utsattes de utan
för Haglands norra udde liggande fartygen för fem finska mowr
torpedbå tars attack. 
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Efter stilleståndets ikraftträdande den 4 sept. grupperades Fin

lands flottstyrkor ånyo i er:lighet med -~ad den n~uppkom_n ~ sit:~a
tionen krävde. Mtb-A vdelnmgens stab pmte 2. Mf~-~lor:dJen for
Jades till området Pellinge- Lovisa och l. MTB-FlottllJen nll Kotka. 
För alla eventualiteter hölls den ena flottiljen i full beredskap ett 
dygn i sänder. Sedan tyskarna vid avfärden från Kotka-va~tncn på 
e.m. den 14. minerat farlederna, gav flottchefen (konteramual ~a
hala) Mtb-Avdelningen i uppdrag rekognoscera vattnen knng 
Kirkkomaansaari-Rankki-Kaunissaari samt att vid behov mota 
bort tyskarna därifrån. Området genomletades av l. MTB-Fl. mellan 
kl. 19-21, men befanns vara tomt. Men vid 01-tiden fick Marin
staben plötsligt veta, att tyskarna höll på att stiga iland på Hogland. 

K l. 01.25 beordrade flottchefen Mtb-Avdelningen utan dröjsmål 
anfalla de landsättningen stödande M-båtarna och artillcrifärjorna. 
Avdelningens chef (kommendörkapten 2 gr Peuranheimo) gav ome
delbart den i Kotka liggande l. MTB-Fl. uppbrottsorder, medan 
den 2. MTB-Fl. beordrades till Vanhankylänmaa i beredskap för ett 
senare angrepp. A v l. MTB-Fl. :s enheter låg tre T aisto- resp. tre 
Viima-båtar avgångsklara vid Superfosfatfabriken tillhöriga bryg
gor. Viima-gruppens besättning var dock förlagd till en folkskola 
ca en halvtimmes väg därifrån. Flottiljchefen (kommendörkapten 
2 gr Pirhonen) beslöt genomföra uppdraget med samtliga sex till
budsstående båtar samtidigt, varför man först inväntade dessa mäns 
ankomst. Vid avfärden kl. 02 .00 försenades Viima-gruppen emeller
tid, då Viirna l :s motorer icke startade. Dessa ex-ryska krigsbytes
båtar var ofta svåra att få igång, sedan maskineriet en gång kallnat 
och värme från moderfartyg ej fanns att tillgå. Taisto -båtarna av
gick då med sakta fart med ledaren T aisto 3 i täten. Men vid 
Kaunissaari satte man kl. 02.37 full fart för att hinna fram medan 
det ännu var mörkt och passerade västerom Ristisaari ut på öppna 
havet med kurs mot Hogland. Från ön förnams oavbrutet artilleri
eld. Utanför Suurkylä-bukten och längs kusten norrut siktades färj
pråmar och artillerifärjor samt längre ut M-båtar och R-båtar. 
Artillerifärjorna och M-båtarna underhöll en livlig eld mot land. 

H unnen till ca 2,'5 avstånd från de till synes intet ont anande 
fartygen gav flottiljchefen signal om anfall mot M-båtarna. Hans 
Taisto 3 (löjtnant Karma) valde den längst västerut utanför öns 
nordspets liggande båten till mål och saktade farten på det kam
raterna skulle kunna utföra sin attack samtidigt mot de två nästa 
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M -båtarna. Därvid råkade T aisto 5 i en så gynnsam position fra111_ 

för det för ledaren avsedda offret, att chefen (finrik Ovaskai ncn) 
icke kunde låta bli att avfyra bägge torpederna mot detsamn1 ;1. 
Båda två träffade kl. 03.28 och efter detonationerna var angrepps
objektet försvunnet. Det va r dock inte någon M-båt, som strök med 
utan sannol ikt tvenne andra: den estniska bogserbåten Pernau, \ d~ 
ken just kommit lånr>,sides den av kustartilleriet skadskjutna moto r
minsveparen R 29 för assistans. I skydd av en dimridå gick T aisto 5 

över cill kontrakurs. Kollegan T aisto 3 fortsatte då på kurs ost mot 
nästa M-båt. Norr om denna låg två säkrande R-båtar, av vilka den 
ena passerades i mörkret på knappa 200 m avstånd. Denna fattade 
plötsligt misstankar att all t icke stod rätt till, gjorde helt om och öpp
nade eld mot torpedbå ten, som i samma stund körde igång huvud
maskineriet och gick till attack. M -båten besköt mål i land och 
varseblev densamma för sent . F rån 500 m lä t löj tnant Kann a två 
torpeder gå kl. 03.34, girade dikt babord och signalerade dim bild
ning. Tysken vände hela sitt artilleri mot T aisto 3, som dock undgick 
att träffas. O ver dimridån iakttogs en detonation c. 30 sek. efter 
dubbelskottet. Vid samma tidpunkt avsköt Taisto 6 (kapten Vuoren
saari) kommande in från NO sin torped från c. 800 m mot den 
tredje M-båten från väster räknat. Den andra torpeden låste sig. 
Vid undangiren styrbord råkade Vuorensaari in i den av ko llegan 
T aisto 3 utlagda dimman, bakom vilken han va rseblev tvenne tätt 
på varandra följande explosioner. Också från ledaren sågs en and ra 
explosion ca 15 sek. efter det den egna torpeden detonerat. Möj
ligen hade alltså tre fa rtyg träffats . Utanför Boglands no rdspets 
siktade T aisto 6 ännu en transportfärja, gick till angrepp mot den
samma, men avskjutningsmekanismen strejkade åte rigen. Inför 1.11 -

nalkande R-båtar såg sig chefen föranlåten draga sig undan åt N W. 
K:. 03.50 fick han kontakt med Taisto 3 . Vid 04-tiden var trion åter 
samlad och gick via Ristisaari tillbaka till sin bas . 

Viima-gruppens chef (kapten Lehtonen) gjorde sitt bästa fö r att få 
Viirna 1 :s motorer igång. Då försöken emellertid slog slint, steg han 
över på Viirna 2 och avgick med en halvtimmes fö rsening tillsam
mans med Viirna 3 (löjtnant Norrmen) för att söka anslutning till 
T aisto-gruppen. I mörkret förlorade båtarna kontakten med var
andra. Lehtonen stoppade då fö r att invänta kamraten , men denne, 
som trodde sig ha sackat efter, fortsatte med full fart mot H ogland 
för att hinna fram samtid igt med gruppchefen. Kl. 03 .50 an lände 
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Viirna 3 till ort och ställe och fö ljde öns östra strand med sydbrs. 
En stillaliggande, mål i land beskjurande M-båt var föremålet för 
den torped, som k l. 04.15 avlossades från 800 m. För sent riktade 
Jllinsveparen sin eld mot angriparen, samtidigt som den satte sig i 
rörelse. Efter vad man från Viirna 3 kunde se, träffade torpeden 
Jllidskepps. Tvenne nordvart befintliga R -båtar följde den retirer;m
de torpedbåten med sin eld, men utan att träffa densamma. Kl. 
o5 .45 å tervände Viirna 3 till Kotka. 

V iirna 2 anropade förgäves kollegan i mörkret och fortsatte därpå 
allena mot Hogland. Morgonen började gry, när båten inträffade 
där, varför Lehtonen beslöt attackera de NO öns nordända liggande 
två M-bå tarna västerifrån, med den mörka stranden som bakgrund. 
Vr strandskuggan dök en R-båt upp kl. 04.25, öppnade eld och 
sökte genskjuta honom. Den passerades på knappa 200 m och kl. 
04.30 lyckades Viirna 2 lösgöra en torped från c. 1.400 m mot var
dera M-båtarna, trots deras intensiva avvärjningseld. Torpederna 
utmanövrerades av tyskarna. Följd av granaternas vattenuppkast 
drog sig den sista finska angriparen under sicksack-kurs västvart och 
inlöpte slutligen vid soluppgången efter kl. 06 i sin stödjepunkt. I 
styrbordssidan gapade fyra hål efter träffar och en man var sårad. 

Under småtimmarna rådde i det närmaste lugnt väder med god 
sikt, varför tyskarna normalt borde ha upptäckt de anfallande 
motortorpedbåtarna i tid. Men deras uppmärksamhet var helt och 
hållet riktad mot land och angreppet kom som en fullständig över
raskning. Visserligen räknade man med ryska mtb och attackplan, 
men icke i ett så tidigt skede av operationen. En dylik aktivitet från 
finsk sida hade man tydligen icke väntat. Isynnerhet Taisto-grup
pens anlopp kl. 03.00-03.50 skedde helt oväntat. Av dess torpeder 
synes dock ett par ha detonerat mot strandstenarna. När de båda 
Viima-båtarna något senare anlände till platsen, var man på tyskt 
hall redan på det klara med den verkliga situationen och vidtog i 
den gryende dagen sina mått och steg. 

Den 2. MTB-Flottiljen (kapten Kajatsalo) behövde icke ingripa. 
M;d åtta båtar av Hurja- resp. ]ymy-typ avgick flottiljen kl. 02.00 
f~an Klamila till Haapasaaret, där den inträffade vid 05-tiden och 
t~llsvidare hölls i beredskap. Först på förmiddagen beordrades den 
~~l! B ogland för att evakuera sårade över till fastlandet. Invasions-

Ottan hade då redan utrymt området. Men inför hotet av ett för
nyat tyskt anfall mot ön hade en koncentrering av finska kanon-
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båtar dithän igångsatts. A ven pansarfartyget V äinämöinen hade be
ordrats österut från sin station vid Porkkala. 

* 

Trots överlägsenheten i eldkraft visade det sig efter någon tids 
skottlossning, att M-båtarna och artillerifärjorna icke förm ådde 
nedkämpa landbatterierna, utan tvärtom svårligen uthärdade deras 
eldgivning. Inom kort inrapporterade M 19 (löjtnant Berger) och 
M 30 (löjtnant Grau) medelsvåra skador och personalförluster till 
flottiljledaren M 15, som också fått sin beskärda del. Ovriga bå tar 
hade lidit smärre skador. Efter det finska mtb-angreppet såg sig 
kommendörkapten Kieffer föranlåten taga sina M-båtar längre ut 
till havs för att icke utsätta dem för onödiga risker. De med man
skap och utrustning fullastade transportfärjorna råkade tillika ut 
för försvarets avvärjningseld och led förluster. Några sjönk redan på 
djupt vatten, andra kort efter det de uppnått stranden. Blott ert 
fåtal kunde planenligt avlämna sin last i land. Av tung utrustning 
lyckades tyskarna få endast två fältkanoner upp på sandstranden, 
där de blev liggande. Pråmen med ammunition kom icke fram. De 
effektiva 8,8 cm lv.kanonerna kom aldrig i eldställning, en del gra
natkastare och kulsprutor däremot. Landsättningen av större delen 
av ockupationsstyrkan genomfördes trots allt och på morgonen den 
15. befann sig drygt 1.400 man på Boglands jord. 

Av dessa var kommendörkapten Hossfelds marinbataljon (MAA 
531) i det närmaste fulltalig på platsen. Detsamma var icke f.-d let 
med armens och flygvapnets truppförband, vars mannar fl erstiides 
irrade omkring sökande efter sina enheter resp. officerare och tvärt
om. 

Landsättningen verkställdes som planerat huvudsakligen i hamn
viken vid Suurkylä, där färjorna lade till vid vågbrytaren eller 
körde upp mot sandstranden, varpå trupperna tog sig i land för att 
strålformigt börja den försiktiga framryckningen mot Mäkiinpäällys; 
Majakallio, Pitkäliuku och Hirskallio. Då stockning snart uppstod 1 

hamnen, beordrades en del färjor angöra land norr- resp. södcrorn 
densamma. Smärre styrkor lyckades landstiga på Kappelniemi, men 
ett liknande försök att med stormbåtar lägga till vid Hirskallio
udden slogs tillbaka av strandförsvaret. På ömse sidor därom lycka-
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des stöttrupper taga sig i land och begynte avancera mot Pitkäliuku
pohjoiskorkia. Sedan finnarna vid 04-tiden nödgats avstå från 
Birskallio, steg ett stort antal tyskar iland därstädes direkt från 
färjorna. I avsikt att eliminera KA-batteriet på Rivikallio samt 
besätta Pohjoiskorkia-höjden landsattes ett 50-tal man från storm
båtar vid öns nordspets. I gryningen sökte fyra stormbåtar komma 
iland vid Lipeäniemi, men avvisades av elden från infanterivapen. 
Likaså avvärjdes tyskarnas försök att få fotfäste på den västra 
kusten vid Vähäsomerikko och Selkäapajanniemi redan i ett tidigt 
stadium av luftvärnsbatteriet på den senare udden. 

Från sin nyinrättade kommandoplats i ett av husen i Suurkylä lät 
kommendörkapten Mecke genom den med stark försening omsider 
inträffade radiostationen sända rapport om läget till staben i Reval. 
Hans trupper hade besatt byn utan nämnvärt motstånd och höll 
ett brohuvud med c. 1 km i diameter runtom i sin hand. Mindre 
landsättningar längs kusten norrut hade lyckligen genomförts. Det 
irriterande luftvärnsbatteriet på Kotokallio-höjden hade erövrats. 
En vidare framryckning till lands bedömdes dock erfordra artilleri
resp. flygunderstöd och detta av grövre artilleri och flygbomber. 
Amiralen ombads insätta jagarna ur 6. Z.Fl. eller i nödfall Prinz 
Eugen samt bombplan mot de av Mecke angivna målen i land. Nå
got svar på sin anhållan erhöll han icke. A v någon orsak gick rap
porten icke fram. Ty trots upprepning kvitterade radiostationen i 
Reval icke densamma. Utan bad i sin tur helt oväntat om omedelbar 
information om situationen på Hogland. Förbindelsen till staben 
fungerade synbarligen icke, men väl utåt i motsatt riktning. Kanske 
till följd av att bergshöjderna invid Suurkylä stod hindrande i 
vägen för sändning i västlig riktning. 

De enda informationer viceamiral Burchardi innehade härstam
made från flottförbandet i vattnen NW utanför ön. Men kommen
dörkapten Kieffer på M 15 ägde ej heller någon klar uppfattning 
om det verkliga läget i land. Blott att striderna fortgick, att drygt 
2/3 av styrkan landsatts, att en del färjor sjunkit och att hans M
båtar icke kunde hävda sig mot landbatterierna. Förnyade mtb
attacker var att vänta, både från finskt och ryskt håll och så snart 
dagsljus inbrutit måste man även räkna med sovjetiska flygangrepp. 
En landsättning av de alltjämt ombord befintliga några hundra man 
Var knappast mera möjlig utan större förluster, eller ens ändamåls
enlig. Med dessa informationer på hand och i avsaknad av direkt 
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radioförbindelse med Hogland kom befälhavande amiralen till slut
satsen, att det måste stå tämligen illa till med landsmännen på ön. 
Efter upprepade, fåfänga försök att nå förbindelse med Mecke, gav 
han slutligen vid 05-tiden flottförbandet order att återgå till Rev al. 
Därmed lämnades de 1.400 tyskarna på Hogland åt sitt öde. Denna 
bristfälligt rustade styrka förmådde knappast allena eliminera de 
1.700 finska försvararna, än mindre varaktigt taga öpositionen i 
sin besittning. 

Redan under den mörka tiden hade en del skadade fartyg dragit 
sig undan västvart. Från land sågs en M-båt med en färjpråm på 
släp jämte 4 R-båtar vid 05-tiden avlägsna sig i SW-riktning från 
öns södra udde. Större delen av förbandet låg då ännu i en vid blge 
utanför nordändan, samtidigt som en livlig trafik med stormbåtar 
mellan detsamma och land pågick. Vid pass kl. 06.00 avgick 5 M
båtar och 4 färjor med västlig kurs. De råkade kl. 06.45 ut för 36 
ryska bombplans attack. De återstående 12 färjorna, som avlägsnade 
sig kl. 07.00 åt samma håll, anfölls kl. 07.45 av 34 plan, varvid en 
färja, enligt hörsägen bl. a. med några finska fångar ombord, träf
fades och gick under. Endast några stormbåtar och strandade färjor 
låg kvar vid Haglands stränder. I vattnen utanför flöt en del vrak
gods omkring. De ryska flygplanen återkom senare under dagens 
lopp och utförde två kraftiga bombardemang av hamnen oc? 
Suurkylä kl. 11.40 resp. 13 .20. Den Baltiska Rödbaner-Flottan v1~ 
sade däremot ingen som helst aktivitet i Hoglandsvattnen. Först 1 
kvällsmörkret, när striden redan ebbat ut, närmade sig två rvska 
patrullbåtar österifrån och sökte med morselampa upptaga förbin
delse med land. 

Det till hamnbukten och Suurkylä förlagda fåtaliga strandför
svaret ur 10. Kompaniet överraskades av den snabba tyska aktionen 
i området och var oförmöget fullgöra sitt uppdrag. Från byn 
trängdes vakt- och underhållspersonalen tillbaka, höll på att in
ringas, men tog sig genom skogen västvart till de sina kl. 06.? 0. 
Kappelniemi-försvaret (l+ 25 man) överrumplades av den fientl~ga 
landstigningen i halvöns nordliga del redan innan order om eldgiV
ning ingått. Löjtnant Ruohisto retirerade då med sina män till d~ss 
västra strand men där mötte inne i bukten landsatta tyskar. Fw
narnas försök' att bryta sig ur omklamringen till Mäkiinpäällys miss
lyckades. Kl. 07.30 beslöt Ruohisto ge upp och gick vapenlös med 
uppsträckta händer följd av sin trupp mot närmaste tyska kulspru re-
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tällning. Där blev han nedskjuten av en underofficer, de övriga 
~isshandlade. Ett grovt brott mot internationella krigslagar. 
f{irskallios bemanning (l + 25) tillbaka visade de första tyska för
söken att med stormbåtar komma iland samt ett första angrepp från 
suurkylä i nordlig riktning. Men inför ett med större styrkor utfört 

0ytt anfall retirerade finnarna mot Pitkäliuku och vid 05-tiden till 
pohjoiskorkia. 

Tyskarnas huvudstöt riktades från Suurkylä åt väster mot lands
vägen till Kiiskinkylä, varest förbindelsen till öns norra del kunde 
avskäras. Men i terrängen invid byn möttes de av det redan i ett 
tidigt skede dithän ur reserven förlagda 9. Kompaniet. Ett första 
stormanlopp kl. 02 .25 norr om vägen avvisades av finnarna med 
handeldvapen, ett andra sådant cirka en timme senare råkade ut för 
koncentrerad granatkastareld, där tyskarna led kännbara förluster. 
Genom det mot Majakallio beskjurande fartygsartilleriets eld råkade 
en träbarack och ammunitionslådor i mellanterrängen kl. 04.15 i 
brand. Eldskenet och explosionerna upplyste nejden framför den 
finska försvarslinjen underlättande eldgivningen, samtidigt som de 
tvang tyskarna till passivitet. 

Framryckningen mot Mäkiinpäällys avstannade inför försvarets 
eld redan i begynnelsen. Synbarligen med uppdraget att infånga 
överstelöjtnant Miettinen och hans närmaste män på kommando
platsen lyckades en med kulsprutepistoler beväpnad patrull i skydd 
av mörkret slinka igenom till bergsmassivet. Hunnen till ort och 
ställe tog den emellertid fel på rum och person samt blev senare 
själv avväpnad av finnarna. Försvarets ledning höll fortfarande 
tömmarna i sin hand. Endast läget på Nordavsnittet var den obe
kant, sedan förbindelsen dit cirka kl. 04.30 efter den häftiga artil
lerikoncentrationen från sjön avbrutits. Utsända patruller lyckades 
ej heller bringa klarhet i situationen. I själva verket höll ett 50-tal 
tyskar öns nordliga udde besatt och batteriet på Rivikallio inne
slutet, men de hade icke avancerat någonvart. 

Först vid soluppgången kl. 06 hade försvaret bättre möjlighet att 
Överblicka läget på Hogland. Inemot fyra km av öns östra kust
sträcka från norr räknat var i tysk hand, men områdets djup mätte 
på det bredaste stället blott en knapp kilometer. Genom västerifrån 
;ndrivna anfallskilar kunde detsamma styckas i från varandra iso
l~rade mindre delar och dessa i tur och ordning krossas med över
agsna styrkor. När det tyska flottförbandet tillika höll på att av-
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tåga från grannskapet, bedömde överstelöjtnant Miettinen tide 

vara inne att gå anfallsvis tillväga. För ändamålet hade kapte~ 
Laaksonens 7. Kust Bataljon redan under nattens lopp efterha11J 
samlats till landsvägsterrängen invid Mäkiinpäällys. Den förs tärktes 

med ett kompani ur Selkäapajanniemis bemanning, en pionjärpit ton 

stabs- o.a. personal. ' 

På den tyska sidan gjorde man sig inga illusioner om den lycklioa 

utgången av hela landstigningsföretaget. Varje ansats till frarnr :, ck. 
ning från de uppnådda positionerna möttes av välriktad eld och 

tvang trupperna tillbaka till sina utgångsställningar. I upprepade 

gnisttelegram till Reva! bad kommendörkapten Mecke om eldunder

stöd och flygangrepp mot angivna finska motståndsnästen. Me n de 

möttes av oroväckande tystnad. Visserligen uppenbarade si g tre 

Me 109-jaktplan vid 10.30-tiden över området, men knappast på 

Meckes begäran. Efter att ha flugit fram och åter fällde de några 

små bomber över Pohjoiskorkia-terrängen och försvann åte rigen. 

Detta korta besök utgjorde det en gång så mäktiga Luftwaffes enda 

bidrag till företaget T anne-Ost från luften. Mecke och hans brokiga 

skara var lämnade åt sitt öde, utan stöd av vare sig krigsfartyg eller 

flyg och utan varje förbindelse utåt. Och finnarna övergick till 

offensiv. 

Motanfallet riktade sig mot Suurkylä och hamnen, i avsikt att 

avskära de söder om bukten befintliga tyskarna från huvudstyrkan 

samt mot Pohjoiskorkia och därifrån mot öster med strandremsan 

som mål. Innan detsamma kunde genomföras måste den av fien den 

besatta, hamnområdet och landsvägen behärskande Kotobllio

höjden återtagas. Detta skulle ske vid pass kl. 08. men blev något 

fördröjt. 
Vid samma tid använde Mecke sig av en mindre lyckad krigslist 

för att vinna tid i sitt beträngda läge. Han sände löjtnant Kihler 

såsom parlamentär till Mäkiinpäällys. Inför överstelöjtnant Miet

tinen höll denne ett ordrikt anförande om Hoglands utomorden tliga 

betydelse vid försvaret av spärrlinjen över Finska viken. Vilket den 

finske befälhavaren sade sig känna till, emedan han redan i två och 

ett halvt års tid tänkt över saken. Underhandlarens uppmaning till 

garnisonen att efter ärofull kamp sträcka vapen i ett utsiktslöst läge 

avvisades såsom varande helt orealistiskt. Kähler anhöll då om av· 

blåsning av striden samt fritt avtåg för tyskarna jämte utrustning· 

Härtill replikerade Miettinen, att kommendörkapten Kieffer redan 
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kort _efter midr:att uppmanats avlägsna sig och att endast en kapi

rula ~ron utan v~llkor numera kunde komma ifråga. Hagland och de 

viknga bergshöJ_de.~na var al~tjämt i finsk hand, tyskarnas läge nere 

i brohuvudena t langden ohallbart. Svar utbads inom loppet av 15 

fll inuter. Med det beskedet fick parlamentären återvända till de 

,in a. 
Anfallet mot Kotokallio igångsattes kl. 08.15, varvid skolkom

paniet ryck~~ fram från .. väster och delar ~v 8. Kompaniet förstärkt 

i!led kanomarer fran soder. Efter 45 mmuters eldstrid var halva 

höjdsträckningen i fins~c hand. I detta läge erhöll kapten Autio 

i!leddelafoldet, att den fmska och tyska befälhavaren ( = Miettinen/ 

Mecke) mlett underhandlingar och att stridsverksamheten överallt 

skulle inställas. Rapporten var felaktig, men erbjöd den tyske chefen 

på platsen tillfälle att i sin tur uppsöka Miettinen för ett samtal. 

Detta_ resulterade i a;t Kotokallio slutligen kapitulerade vid mid

dagsnden, sedan ocksa 9. Kompaniet från norr drivit in en kil mot 

området. På platsen avväpnades 4 officerare och 80 man. 

Med _den omgivningarna dominerande höjden åter i sin hand fort

satte .. fmnarna framträngandet mot Suurkylä, där byggnaderna i 

d~ so dra utka~t~rna besattes efter strid. Här råkade l 08 tyskar i 

f~ngensl~ap, danbland Mecke, som var lätt sårad i nacken. De 

fi_nska fangama från Kappelniemi bef::-iades i sin tur. Framryck

nmgen avstannade sedan ryskt flyg utfört två bombattacker mot 

byn ~ch ~vi~shet .:ådde huruvida dessa skulle upprepas. Med stran

den ater 1 fmsk ago var uppdraget praktiskt taget fullgjort : de ca 

100 tyskarna på havsbuktens södra sida var isolerade från de sina 
1 S~urky~_ä ~ch ~mrådet intill. De sökte på eftermiddagen i två 

repnser forgaves atertaga Kotokallio. 

. Det i nordlig riktning utlösta finska anfallet avstannade snart 

mfö_~ det hårdnande fientliga motståndet i Pohjoiskorkia-Pitkäliuku-
ter F.. kl O la ran~en~ or~t . · 7.25 t_:angs _tyskarna stegvis tillbaka, men sam-

de srg ater mv1d landsvagen trll motvärn. Medelst handaranater 

och buntladdningar kämpade sig angreppets spets fram cren~m kul

krutenästeno och i hast uppgjorda ställr~ingar samt nådde slutligen 

d· 13 .20 malet, strandremsan norrom Hrrskallio. Framdrivandet av 

enna kil tvärs igenom det av motståndaren hållna området kostade 

lllyc~en tid och enbart Kustbataljonens 3. Kompani 18 man i döda 
Och sarade. 

Finska motortorpedbåtar anlände på förmiddagen ånyo till Hog-
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Tysk landstigning:~Finskt motanfall:~ 
Finskt torpedangrepp mot tyska fartyg:~;;>~( 
Tyska brohuvuden på e.m,den 15.9.1944: 

Norr a delen av 

land. Den i beredskap vid Haapasaaret liggande 2. MTB-Flortiljen 
beordrades kl. 1 O avgå till ön fö r att evakuera sårade över till fas t· 
landet. Under färden dit iakttogs rikligt med vrakgods och tomma 
räddningsflottar i NW -riktning från Hogland ävensom en rnsa[ll 
stormbåt, som skyndsamt sökte sig tillbaka till stranden. N ågra 
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ryska krigsfartyg befann sig icke i närheten. Vid middagstiden ank
rade 4 mtb i en vik invid Notkohelli på västkusten och avhämtade 
de sårade med gummiflottar, medan flottiljens 4 övriga enheter höll 
vakt utanför. Arbetet stördes icke av stridsverksamheten till lands, 
men väl av två tyska flygplans närgångna störtdykningar mot 
båtarna. De med sårade belamrade däcken utsattes dock ej för be
skjutning. Kl. 17.30 startade flottiljen återresan till fastlandet, var
vid man vid finkammandet av strandvattnen lade beslag på tre 
stormbåtar jämte manskap. 

Vid middagstiden fastslog man i den finska staben på Mäkiin
päällys, att fiendens huvudstyrka, minst 500 man, uppehöll sig i 
området Pitkäliuku-Hirskallio, ur stånd att taga sig någonvart. 
Likviderandet av densamma skulle säkerligen tvinga de c. 200 åter
stående tyskarna i norr och söder till underkastelse. En snabb lös
ning av situationen var av nöden, ty i skydd av mörkret hade 
fienden möjlighet att landsätta nya styrkor följande natt. För det 
slutliga angreppet sammandrogs alla tillgängliga reserver från 
Mellan- resp. Sydavsnittet till Majakallio-terrängen. Ons hela ar
tilleri och de tunga granatkastarna beredde sig att skjuta trumeld 
över de inneslutna tyskarna, innan framryckningen mot den första 
etappen, de dominerande kullarna vid Pitkäliuku kl. 16.30 startade. 
På grund av diverse missförstånd framsköts startögonblicket gång 
på gång. Det planerade anfallet, som säkerligen utlöst en synnerligen 
förbittrad kamp och otvivelaktigt kostat bägge parterna ansenlig, 
helt onödig manspillan, behövde lyckligtvis aldrig utföras. 

Overstelöjtnant Miettinen beordrades kl. 16.30 per radio av Kust
brigadens stab i Fredrikshamn uppmana tyskarna att giva sig. Han 
försökte då träffa kommendörkapten Mecke, vilken borde vistas i 
garnisonssjukhuset för vård av sin blessyr. Men denne hade under 
tiden rymt därifrån i akt och mening att återvända till sina trupper 
i Suurkylä. Därvid hade han emellertid observerat de omfattande 
anfallsförberedelserna på motståndarsidan och kommit till slutsat5en, 
att operation Tanne Ost oåterkalleligen var dömd att misslyckas. 
B an begav sig därför till Kotokallio, gav sig fången samt med
delade kl. 17.30 Miettinen per telefon, att han kapitulerade utan 
villkor med hela sin styrka. 

En timme senare hade de bägge befälhavarna i detalj överens
~ommit om tillvägagångssättet härvid. Meckes anhållan om att fritt 
fa avtåga med tvenne strandade, blott lindrigt skadade färjpråmar 
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samt återstående stormbåtar avslogs. Någon som helst garanti att 
icke utlämna sina fångar till Sovjetunionen kunde Miettinen ej heller 
avge. Sedan rapport vid 19-tiden ingått, att ett tiotal fartyg krys
sade i vattnen väster om Hogland, sökte denna påskynda avväpnan
det av tyskarna. Proceduren tog sin början först kl. 21, efter många 
om och men, sedan de besegrade avsiktligt dragit ut på tiden. De 
flesta var lindrigt sagt förvånade över invasionens snöpliga slut och 
förgrymmade över att finnarna verkligen slagits på allvar med dern. 
I nattmörkret samlades sent omsider en ca 800 man räknande fång
kolonn på landsvägen Suurkylä-Kiiskinkylä för att avtåga till det 
nyinrättade fånglägret i den senare byn. I skydd av mörkret lycka
des 64 man med stormbåtar nå öppet vatten och större delen av dern 
grannholmen Stor-Tyters. Bland de undkomna förbandscheferna be
fann sig kommendörkapten Hossfeld (MAA 531) och kapten Sonne
mann (7. A.Fl.). 

Kampen om Hogland, denna fullkomligt överflödiga kraftmät
ning mellan tidigare vapenbröder, slutade med nederlag för de 
angripande tyskarna. De finska försvararna hade fullgjort sin plikt 
i en svårbemästrad situation, där vänner, med vilka man kort innan 
samarbetat, av lägets tvång helt plötsligt måste bemötas som bittra 
fiender. Man försvarade också en ö, som enligt stilleståndsvillkoren 
inom kort skulle avträdas till Sovjetunionen. 

Finnarna förlorade 37 man i stupade (4 officerare+9 underbefäl 
+ 24 meniga), 69 sårade (3+14+52) varjämte 8 (l +3+4) rappor
terades saknade. Patrullbåtarna V MV 10 och V MV 14 fö rstördes 
vid kaj. En del vapen blev obrukbara, ammunitions- o.a. förråd gick 
förlorade. 

De tyska förlusterna var långt större. Enbart i land påträffa~es 
153 stupade och omhändertogs 175 svårt sårade. De övriga ttl!
fångatagnas antal var 1.056. De verkliga förlusterna måste ha vant 
än större. Ombord på fartygen och de ledsagande örlogsmännen 
stupade eller drunknade ett stort, icke närmare känt antal. För
lusterna i fartyg var kännbara. Färjorna F 175, F 499, F 822, F 868, 
B 31, bogserbåten Pernau och motorminsveparen R 29 sänktes, me
dan minsveparna M 15, M 19, M 30, R 69, R 76, R 145 och bogse
raren Polyp skadades, men kunde återvända till Reval för repara
tion. Som krigsbyte togs de strandade B 35, F 177, ett 10-tal bruk
bara stormbåtar, artilleripjäser, granatkastare, kulsprutor, band
vapen, ammunition och diverse utrustning. De obetydligt skadade 
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En strandad tysk motorfärja (Marine FährPrahm). 

färjorna nyttjades dagarna därpå för transport av sårade och stu
pade till fastlandet. De införlivades sedermera med Finlands flotta 
under namn av Lonna resp. Seili. 

Kommendörkapten Mecke har i en skrivelse, som han efter striden 
överlämnade till överstelöjtnant Miettinen och vilken han ombad 
denne vidarebefordra till den högre tyska ledningen, framfört sin 
uppfattning om kampen på Hagland samt orsakerna till sitt neder
lag. I hans redogörelse heter det: 

"Stridsverksamheten avblåstes den 15. 9. kl. 18.00 på grund av 
bristen på ammunition efter gemensam överenskommelse mellan de 
ledande officerarna. Finnarna trängde under dagens lopp fram till 
hamnområdet och återerövrade en del av de dominerande höjderna 
~ed hjälp av mycket överlägsen manskaps- och materielkoncentra
t~?n. Infartsleden till hamnen och hela terrängen runtom utsattes 
for de finska luftvärnskanonernas och tillstädes hämtade kulsprutors 
Och granatkastares täckande eld. Förbindelsen till den i norr käm
Pande avdelningen avbröts. Förnyade landstigningar måste bli resul
tatlösa. Den i hamnområdet stridande avdelningen led oavlåtligt 
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svår manspillan, utan att i sin tur kunna notera några framgånga 
Finnarnas avsikt var att utan hänsyn nedgöra det i hamnen st r. 
dande förbandet innan mörkret föll på, medelst nya till platsen fort-
l 

~ 

ade kanoner och granatkastare. De hade utan tvivel lyckats hi:ir' 
Sedan radiostationen förstörts, kunde order om stridsverksamhete1

1
' 

upphör.ande givas blott genom finsk förmedling, på det vida~ 
skeppnmgar, som blott skulle ha orsakat nya, ansenliga för luste 
förhindrades. Ons befälhavare avslog en anhållan att med intaktr, 
landstigningsfärjor få avtåga. Hittills har följande förluster i lan~ 
konstaterats : c. 100 stupade, c. 200 sårade, därav c. 100 svårt. För
lusterna har främst förorsakats av artilleri och granatkastare. Sol
daterna, isynnerhet MAA 531, har kämpat hjältemodigt änd1 till 
slutet. Finnarna stred tappert och ytterst beslutsamt." 

Over Bogland-företaget uttalade sig MOK Ost (Kiel) i sin tur j 

en den17mars 1945 daterad skrivelse som följer: 
"Den här utbredda uppfattningen angående den finska befä l

havarens på Hogland inställning lät förmoda, att ett besittnings
tagande av Hogland genom oss från finsk sida skulle mötas av, ifall 
överhuvudtaget, blott formellt motstånd. Ockupationen av denna ö 
beordrades därför för natten 14/ 15 september 1944. Speciellt för 
detta ändamål sammanförda marin- och armeenheter, visset !igen 
utan särskild stridserfarenhet, inskeppades på förband tillhörande 
9. Säkringsdivisionen. För säkring av dessa förband var 5. T-Flot
tiljen och 6. Z.-Flottiljen avdelade, vilka intog utgångsläge ,;ister 
om Hogland. Redan vid de första landsättningarna visad< det 
sig emellertid, att finnarna mot förmodan bjöd på häftigaste mot
stånd. Därjämte ingrep det ryska flygvapnet med starka krafter. 
Rätt snart visade det sig, att företaget var dömt att misslycbs, då 
de till förfogande stående medlen liksom även läget vid dets;1mma 
icke anpassats till en dylik händelseutveckling. Tyvärr råkade härvid 
största delen av landstigningskåren i finsk fångenskap. Blott mindre 
grupper lyckades återvända till Reval. Smärre delar landsteg på 
Tyters." 

Fångarna överfördes till att börja med till Haapasaaret, d;Lr be
fälet underkastades förhör. Flertalet officerare var både fö rvånade 
och förtörnade över finnarnas "förrädiska" handlingssätt på Hogland 
och vägrade uppge sina respektive truppförband. Utnyttjan de rysk 
organisationsförmåga tillgrep förhörsledaren då en liten list. Ball 

tillkallade underbefälet och uppmanade dessa ställa upp fol ket enligt 
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enheter, på det logementen skulle kunna upplåtas till de internerade 
i enlighet med denna indelning. Inom loppet av en halvtimme stod 
allesamman prydligt uppställda. Därmed vann man på finslet håll 
klarhet över den brokiga skarans sammansättning: där fanns infante
rister, marinsoldater, fält- och luftvärnsartillerister, pionjärer och 
t. o. m. några belgiska resp. elsassiska frivilliga. 

Efter tre dagars vistelse på öarna fördes internerna med en liten 
kustångare över till fastlandet. Något eskortfartyg ledsagade icke 
transporten av de över 1.000 fångarna, som övervakades blott av 
ett 20-tal man. Under färden begynte kommendörkapten Mecke och 
hans officerare smida planer att vid lägligt tillfälle överrumpla sina 
väktare, styra ut på öppna havet för att i bästa fall återvända till 
Reval och friheten. Vaktmanskapet observerade rådplägningen, men 
anade till en början icke argan list . Men kuppen gick om intet tio 
minuter innan den skulle utföras genom att ångaren plötsligt gick 
på grund. Kallade av radio- och ljussignaler skyndade patrullbåtar 
och bogserare till platsen för att taga sig an haveristen. Tyskarna 
flyttades över till ett annat transportfartyg, som på morgonen förde 
dem till destinationsorten, Lovisas uthamn Valkom och därifrån 
till resans mål, ett finländskt fångläger. I enlighet med villkoren i 
stilleståndsfördraget fördes de internerade den 19 oktober per järn
väg över östgränsen till Sovjetunionen, de sårade någon tid därefter. 
Enligt hörsägen skall över hälften av krigsfångarna sedermera ha 
avlidit i ryska läger. De överlevande återvände"' efterhand i mindre 
grupper till hemlandet. De sista 1955, elva år efter det operation 
Tanne Ost gick av stapeln. 

Innan tågen begynte rulla över gränsen hade några man lyckats 
ryn:ma från int~rneringen i Finland. Ett fåtal tog sig efter lång
v~nga, strapatsnka färder, ofta med benäget bistånd av civilbefolk
?l~gen, till Loappland och vidare till Nordnorge eller Sverige, andra 
mfangades pa nytt. En av dem var kommendörkapten Mecke, som 
efter sexton dygns flyktfärd genom södra Finland den 20 oktober 
e.~tappades.av po~isen i Åbo hamn, just då han stod i begrepp att för
soka praktisera s1g ombord på ordinarie turbåten till Stockholm. 

)/-

Fortfarande utan kännedom om läget på Hogland sände marin
staben i Reval den 15 sept. på kvällen 5. S.Fl. (kapten Holzapfel) 
Ut på en rekognosceringsfärd runt ön. I nattens mörker passerade 
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motortorpedbåtarna med sakta far t klippstränderna förgäves spa_ 
nande efter något livstecken från landsmännen där. Anropen med 
blinklampa förblev obesvarade, allt var tyst och stilla, obehagligt 
stilla. De onda aningarna, att allt icke stod rätt till på tysk sida, 
tycktes bli besannade. Flottiljen nödgades återvända med oförrättat 
ärende. Ett dygn senare fick man slutlig bekräftelse på den snöpliga 
utgången, när de män avhämtades, som räddat sig till Tyters. 

Over en alltjämt bestående trådförbindelse till Finland satte staben 
sig i förbindelse med finska instanser för att ordna om ett sista sam
manträffande jämte utväxling av sårade fångar. Natten 18/19 sept. 
gick lasarettsfartyget Oberhausen, ledsagat av M-båtar och mtb, ut 
från Reval till en hemlig mötesplats. Men något finskt fartyg uppen
barade sig icke på platsen. Fristen för umgänget mellan vapenbrö
derna hade onekligen utgått redan vid midnatt den 14/15. De till
fångatagna tyskarna var redan på väg till Valkom. Efter två ttm
mars fåfäng väntan återvände Oberhausen till Reval. 

De operation T anne Ost stödande jagarna kryssade hela dagen 
den 15. av och an i Finska vikens västliga del, förgäves väntande 
på order. Längre västerut låg tunga kryssaren Prinz Eugen ur vice
amiral Thieles 2. Kampfgruppe, likaså avvaktande. Men radion för
höll sig stum, varken Reva] eller Hogland lät höra av sig. Ingen 
anhöll om eldunderstöd. Först mot kvällen radierade befälhavande 
amiralen Kampgruppen en begäran om stöd - inte vid Bog
land, därifrån ingenting nytt avhörts - men väl vid Utö, där nät
läggaren V II l ( Eggerse) jämte två hjälpfartyg förv~grats fri pass~ge 
till öppet vatten från skärgården innanför. I grymngen den 16. m
träffade Prinz Eugen åtföljd av jagarna på platsen och hotade öppna 
eld mot kustfortet, ifall de tyska fartygen icke gavs fri lejd. En full
komligt onödig artilleriduell mellan Prinsen och KA-batteriet (15 ,2 
cm kanoner) undveks genom att fartygen tilläts passera. Tyskarnas 
närvaro vid Finska vikens mynning kostade dem förlusten av en 
torpedbåt. På morgonen den 17. attackerades T 18, tillsammans m~d 
T 13, och T 20 ur 3. T.Fl. på återfärd från de åländska vattnen ull 
Reval. av flygplansraketer utanför Baltischport, bröts itu och sjönk. 

Det överraskande angreppet mot Hogland föranledde på fin skt 
håll snabba åtgärder för de viktiga Ålandsöarnas säkrande. En 
landstigning antogs vara omedelbart förestående. Pansarfartyget 
Väinämöinen, redan på väg till Hogland den 15 sept. gjorde helt ~ru 
vid Porkkala och skyndade västerut, tillika med eskortfartyg, mw 
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5vepare och patrullbåtar. Nästa dag beordrades ubåtarna och den 
18. en mtb-flottilj till Åland. Ögruppens bemanning utökades med 
rvenne bataljoner infanteri och kustfortens beredskap skärptes. 
flot tans stab flyttade slutligen den 28. från Fredrikshamn till Åbo 
för att vara närmare den eventuella krigsskådeplatsen. Vid samma 
rid uppehöll sig kryssarna Prinz Eugen och Liitzow jämte jagare i 
Ålands hav, men de säkrade blott de sista tyska transporternas 
genomfart från Bottniska viken ned ~ill Danzigbukten. Ope:,ation 
T anne W est utlöstes som bekant al d ng och när hotet mot Alan d 
äntligen ansågs vara förbi, började trupperna hemförlovas. Den 17 
oktober kom sedan ordern om öarnas totala demilitarisering. 

Samtidigt som kampen om Hogland pågick förbereddes den tyska 
reträtten i Estland. En skyndsam utrymning av det av fienden till 
lands redan isolerade området var nödvändig. Den 18 sept. över
gavs Stor-Tyters sedan kanoner och anläggningar sprängts och den 
22/23. lämnade en stor transportflotta eskorterad av krigsfartyg 
Reval och Baltischport. Därmed förlorade Kriegsmarine sina sista 
stödjepunkter i Finska viken. Ny sådan för 9. Säkringsdivisionens 
enheter blev Windau (Ventspils). För att uppehålla ryssarna till 
sjöss utlades minspärrar, av vilka "Nilhorn" mellan Hangö och 
Odensholm var den största. De saknade egentlig betydelse, då rys
sarna fritt tilläts begagna skärgårdsfarlederna vid Finlands sydkust 
för att nå öppet vatten. Redan den 20 sept. gick de första ryska 
ubåtarna på detta vis från Lavansaari till Åland och ut på Öster
sjön, kringgående samtliga hinder. De utlagda minorna blev seder
mera ödesdigra för tyskarna själva. Ett meningslöst försök den 12 
dec. att med fem jagare förstärka spärren vid Reval slutade med 
minsprängning och förlust av de moderna Z 35 och Z 36 ur 6. Z.Fl. 
jämte besättningar. Innan september månad gått tillända hade Röda 
armen åter ockuperat Estland, förutom de baltiska öarna Dagö och 
dsel, där resterna av 23. I.D. och 218 . I.D., förstärkta med marin
o.a. enheter höll stånd ännu i två månaders tid. I den mer eller 
mindre meningslösa kampen om öarna deltog samma krigsfartyg, 
som redan varit med vid Hogland. 

Under senare hälften av september månad anlände en sovjetrysk 
ockupationsstyrka också till Hogland. Den finska garnisonen inter
nerades för en tid framåt. Den 1 oktober avreste de sista finnarna 
från ön, som de så energiskt och uppoffrande försvarat. Blott för 
att sedan överlåta densamma till främmande makt. 
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Striden om Bogland den 15 september satte punkt för sjökriget i 
Finska viken. Underkastade krigets hårda lagar tvangs vapenbröder 
här rikta vapnen mot varandra. Militärt, politiskt och psykologiskt 

sett resulterade Hitlers och OKW :s operation T anne Ost i ett stort 

fiasko. Det allmänna krigsläget kring Finska viken gjorde ockupa

tionen av denna öposition totalt överflödig. Därjämte vilade an
greppsplanen på det felaktiga antagandet, att finnarna villigt komn1e 

att uppgiva ön utan strid, eller högst göra symboliskt motstånd 

genom formell skottlossning i luften för att sedan kapitulera. Man 

underskattade också motståndarens styrka och förmåga. När det 

improviserade företaget mot den lokala befälhavarens åsikt likväl 

utlöstes, stöddes det icke av täckstyrkorna eller flyget, som avsett 

var. Resultatet måste bli ett misslyckande. Tyskarnas förhoppning 

att i en politisk ömtålig och kritisk situation förleda försvararna till 

ohörsamhet mot landets högsta ledning, med eventuell oordning och 
disciplinslöshet även annorstädes i Finland som följd, visade sig vara 

en grov felspekulation. Den finske soldaten tvekade icke att göra 

sin plikt. 
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MARINDIREKTOR 

THORSTEN LUNDBERG Ubåtssäkerhet 

Artikeln bygger på uppgifter från en genomgång inför chefen för 

marinen angående de svenska ubåtarnas säkerhet föranledd 
av Tresher-olyckan. 

Marinattachens i Washington rapport om olyckan lyder: 

"T resher-olyckan 

En kongressrapport om Tresherolyckans orsaker har i dagarna 

frisläppts. Rapporten återgiver vittnesmål inför The Joint Committee 

on Atomic Energy jämte kommittens kommentarer. Vittnesmål har 

avgivits av bl. a. förre marinministern Korth, av ordföranden i den 

av US Navy efter olyckan tillsatta undersökningskommissionen 

Admiral Austin, av chefen för BuShips' atomdriftprogram Vice

Admiral Rickover, av dåvarande och nuvarande cheferna för 

BuShips RearAdmirals James och Brockett samt av dåvarande 
chefen för Portsmouth Naval Yard, RearAdmiral Palmer. Vittnes

målen angavs inför Kommissionen under sommaren 1963 men har 

varit helt hemligstämplade intill den 10 januari 1965 då vissa delar 
frisläpp ts . 

Mest kritisk i sina uttalanden är amiral Rickover. Han hävdar 

att i N a vy' s atomubåtsprogram två tekniska kvalitetsnivåer existerat, 

dels fö r ubåtens reaktordel och dels för ubåten i övrigt. För den 
förra delen var Rickover ansvarig och ingen tvekan torde råda att 

de yttersta ansträngningar här gjorts ur säkerhetssynpunkt. För 

ubåten i övrigt anser R. att en icke godtagbar standard tidvis till

lämpats både ifråga om konstruktioner och framför allt kontroll
metoder. Han stödes i denna uppfattning av amiral Austin m. fl. Till 

saken hör att Rickover redan före Tresher-olyckan påpekat dessa 
förhållanden, bl. a. till chefen för BuShips. 

Följande tekniska anmärkningar mot US Navy's atomubåtspro
gram framhävas i rapporten. 

l. Metoderna att hopfoga rörledningar i system utsatta för yttre 
'Vattentryck, d. v. s. huvudsakligen kylvattenledningar. I reaktor-
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delen accepte rades endast svetsade rör fogar, vilka effektivt kan 
kontrollera~ med r~ntgen-metode~. ~ör att före.~kla. och. för~il!iga 
rörhopfogmng anvandes emellertid 1 stor utstrackmng 1 uba te11 · 

övrigt i stället en ny lödningsmetod (silver-brazing). En stor svaghe: 
hos denna metod är emellertid att fogens kvalitet är svår att kon
trollera. En ny kontrollmetod grundad på ultraljudprincipen Var 

under utprovning vid Portsmouth Naval Yard och tillämpades på 
försök på 155 av de c:a 3.000 rörfogarna på Tresher före hennes 
avgång på den ödesdigra expeditionen i april 1963. Vid efterföljande 
undersökning har framkommit att ultraljudmetoden visade att 14 Ofo 
av de 155 fogarna icke nådde föreskriven standard. Då emellertid 
fogarna tidigare godkänts efter konventionell provning beslöts att 
Tresher skulle få avgå från varvet. Dåvarande varvschefen krit iseras 
i Kommissionens rapport för detta beslut. Samtidigt riktas kritik 
mot att icke högsta tillåtna dykdjupet tills vidare begränsades på 
ubåtar med denna rörhopfogningsmetod. Så skedde först efter 
olyckan. 

2. Efter olyckan gjordes en inspektion av Tresher's systerfartyg 
Tinosa som var under byggnad i Portsmouth. Härvid upptäck tes ett 
antal icke godtagbara svetsar i skrovet och det konstaterades att 
detta delvis . berodde på att skrovkontrollanterna icke voro till räck
ligt utbildade och instruerade för att avläsa röntgenfilm av svets
fogarna. Dessutom hade samdig röntgenfilm av ubåtens rörsvetsar 
försvunnit och kunde icke återfinnas. Ny kontroll av Tinosas svets
fogar försenade därefter leveransen över ett halvår. 

3. Kapaciteten att snabbt "blåsa" ubåtens tankar i ett nödläge 
anses av Kommissionen vara föråldrade och icke tillfredsställande 
med tanke på de stora djup de moderna atomubåtarna avses ope
rera på. 

4. I många fall hade de av BuShips uppställda tekniska specifika
tionerna icke fyllts och enligt Rickover syntes de "mera vara ett 
mål än ett krav". Såväl BuShips som byggnadsvarven kritiseras för 
detta fö rhållande. Det förtjänar här påpekas att anmärkningarna 
icke endast riktas mot varvet i Portsmouth. Rickover anser allmänt 
att den tekniska standarden både vid örlogsvarv och vid civila varv 
med militära beställningar ofta är otillåtet låg. 
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5. Kommitten k rit iserar skarpt det militära systemet att med 
jämna mellanrum omkommenelera officerare även när desamma be
kläder ur bl a säkerhetssynpunkt känsliga poster. Inom såväl BuShips 
som t. ex. vid Portsmouth Naval Shipyard har et t flertal skiften 
skett på tekniska chefsposter under byggandet av Tresher, vilket kan 
förmodas ha orsakat bristande kontinuitet i uppföljandet av ubåtens 
konstruktion. 

Som resultat av Tresher-olyckan och efterföljande utredning har 
Navy antagit ett program för att avhjälpa de påtalade svagheterna 
på sina atomubåtar. Bland punkterna kan nämnas: 

l. Ersättande av större delen av fulltryckssaltvattensystemen med 
lågtryckssystem. I princip ledes saltvattnet i ett kort och grovt rör 
till en värmeväxlare och sedan ut igen kortaste vägen. Ett minimalt 
och lättkontrollerat svetsat högtryckssystem erhålles härvid. Låg
tryckssystemet från värmeväxlaren kan utföras med lägre hållfast
hetskrav. 

2. Hydraulisk i stället för manuell stängning av rörsystem som 
passerar genom tryckfasta skott. Snabbare och säkrare stängning 
erhålles. 

3. Förbättrad nödblåsning av ballasttankar, eventuellt med hjälp 
av avgaserna från en i tanken monterad raket. 

4. Elektriska kopplingstavlor skyddas effektivare mot insprutande 
saltvatten. 

5. Förbättrad ultraljudprovning av alla lödda (silver-brazed) rör
fogar. Svetsning i stället för lödning av större rörfogar. 

6. Allmän höjning av den tekniska standarden i den icke-nukleära 
delen av ubåtarna till "Rickover-standard". 

Programmet för efterkontroll och förbättringar enligt ovan av 
befintliga och kommande attack- och Polarisubåtar beräknas kosta 
c:a 500 miljoner dollar." 

A.bborren-ty pen 

. Abborren-typen är konstruerad enligt de principer som ansågs 
rtktiga och de fordringar som var skäliga på 1930-talets slut. Kon-
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struktionerna togos till med relativt kraftiga säkerhetsmarginaler 
på basis av då kända empiriska beräkningsm~tod_er. ~ör säkerh_ets 
skull - då beräkningsmetodik och provmetodik e; ansags full t till
förlitliga eller utprövade - dubblerades de s k kritiska detal jerna 
såsom skrovgenomgångar av olika slag. . . 

De konstruktioner som till övervägande del användes var 1 pn ncip 
desamma som använts på ub typ Sjölejonet och Delfinen, och som i 
stor utsträckning kopierats från utländskt mönster. Vissa kompa. 
nenter och detaljer - där speciell ubåtsstandard ej ansågs erforderlig 
- konstruerades enligt vanligt fartygsstandard. 

Vid ombyggnad av typ U l till typ Abborren, dvs bygg~~d~t av 
nytt akterskepp och nytt ytterskrov, använ~es mo~erna ~~raknmgs
metoder och konstruktionsprinciper, men da det e; var lonsamt att 
göra den nya delen bättre än den gan:la har man o använt sig av 
samma storlek och typ av säkerhetsmargmaler som pa U l-typen. 

Vid ombyggnadsarbetet visade det sig att visso avrostfol.ing av t ryck
skrovet - ofta endast punktvis - skett under aren. Da~ ma~ k:mde 
komma åt reparerades med svets, så att i stort. ursprunglig platt;ock
lek erhölls. På vissa ställen kunde man dock 1cke utan mycket stora 
kostnader komma åt att svetsreparera. På grundval av gjorda upp
mätningar av frätornas djup har tillåtet största dykdjup ompr~vats. 

Den konstruktiva säkerheten för ub typ Abborren kan saledes 
anses som betryggande sett mot bakgrund av vad ovan sagts och 
att ubåtarna varit i drift i över 20 år, varunder inga oroväckande 
tendenser beträffande säkerheten framkommit. Vid den principiella 
genomgång av konstruktioner och systemupp?yggnad -~om . geno_r_n
förts i samband med ombyggnaden har heller mtet anmarkmngsvart 
framkommit. 

Byggnaden av ub typ U l skedde visserligen under forcering, men 
intet som hittills framkommit vid översyner eller ombyggnad ty~er 
på att brister i tillverkningen eller ~?ntrollen sk.~lle ha förefunn~~s~ 

Vad nu sagts gäller den s k fredssakerheten. Sakerheten mot stot 
påkänningar från sjunk?om~sdetonatio~er därem?t _är på _den~d 
ubåtstyp mera okänd. V1sserhgen har v1d modermsenngen ?ch ;'1 

ombyggnaden avsevärda förbättringar i detta _avseende .. v1d taglt5
; 

men stötmotståndsförmågan för skrov och maskmer osv ar dock eJ 
fullt känd. 

I detta sammanhang må nämnas, att det under provturerna _rap
porterats vissa brister beträffande materielens säkra funktion, v1lket 
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kulle bero på ej tillräckligt omfattande översyner av äldre materiel 
~ samband med ombyggnaden. Nödvändigheten att vid planering av 
~rnbyggnaden hålla kostnaderna inom ramen för 40 miljoner kronor 
gjorde, att viss återhållsamhet vid beställning av översynsarbete var 
oundviklig. Sedermera har medel kunnat avses för vissa tilläggs
arbeten och marinförvaltningen har infordrat varvens uppgift om 
ytterligare behov av översynsarbeten. Härpå har svar ingått att man 
ej anser sådant behov föreligga. 

Hajen-Draken-ubåtar 

En del av den konstruktiva utformningen av Hajen-Draken
ubåtar baserar sig på en utveckling av Sle-U l-tekniken, men många 
konstruktioner har förebilder från tysk ubåtsteknik vid Vk 2 slut. 
Man har vid konstruktionen av denna ubåtstyp sökt åstadkomma 
en med dåtidens teknik (1950-52) så stryktålig ubåt som möjligt, 
vilket naturligtvis även är garanti för god fredssäkerhet. Detta in
nebär bl a att valet av stålmaterial och skrovkonstruktion avsevärt 
förbättrat säkerheten jämfört med tidigare ubåtstyper. Man har 
minskat antalet skrovgenomgångar, försett dessa med snabbare och 
mera översiktlig fjärrmanöver samtidigt som de liksom på tidigare 
ubåtar dubblerats. Vid utförande av maskinella konstruktioner har 
man undvikit gjutna sådana och valt sega material. Man har vidare 
dubblerat kritiska detaljer och därigenom skaffat sig ökad säkerhet. 

En viss - låt vara begränsad - provningsverksamhet bl a i fonn 
av stötprov har givit vissa säkerhetshöjande indikationer. Inten
tionerna vid konstruktionen av nämnda ubåtstyper bör alltså ha 
givit fredssäkrare liksom stryktåligare ubåtar än tidigare typer. 
Emellertid var vid tiden för konstruktionen Kockums marinritkon
tor utsatt för en generationsväxling och under kraftig expansion, 
vilket kan ha medfört att vissa konstruktioner äro mindre goda. En 
noggrann konstruktionskontroll har sökt eliminera att säkerheten 
eftersat ts. Dock har vid kontrollberäkning av länskapaciteten -
efter av CM framfört önskemål att höja denna akterut - fram
kommit, att rörledningsareor i länsledningarna valts för små. Om
byggnad av dessa liksom införandet av extra länspumpar - för och 
akter - pågår nu och beräknas slutförd under 1965. 

Det mot ubåten Hajen gjorda sprängprovet visar i viss utsträck-

399 



ning att den konstruktiva utformningen har önskad säl~erhet liksom 
kollisionen mellan ub Uttern och ett handelsfartyg v1sar att stål
materialet är tåligt. 

Tillverkningen av ub typ Hajen-Draken utfördes till största 
delen av Kockums Verkstad medan Karlskronavarvet levererade 
vissa av ubåtarna. Den utfördes efter kända och på varven bcprö. 
vade metoder, som dock i vissa fall var nya i samband med ubåts. 
tillverkning. På grund av uppehåll i ubåtsbyggnad under slu tet av 
40-talet måste en ny arbetarstam utbildas och uppläras, vilket till 
en början ställde stora krav på arbetsledningen och på marinför. 
valmingens kontroll. 

Uppläggning och genomförande av kontrollen av tillverkningen 
av ubåtarna följde i stort tidigare tillämpad praxis. En viss skärp
ning av kontrollen vad beträffar skrovplåten och skrovtill verk
ningen företogs dock på ett tidigt stadium. Aven kontrollen av rör
tillverkningen intensifierades med då till buds stående kontroll
metoder: provtryckning och okulärbesiktning. Genom byggnads
varvens försorg utarbetades i vissa fall tillverkningsföreskrifter, där 
det visade sig att jämnare tillverkningsresultat var nödvändigt. 

Som man kunde vänta sig, var materielen på ub Hajen - vilket 
visade sig vid igångsättning och provkörning - behäftad med vissa 
barnsjukdomar, men en noggrann genomgång av felaktighetern a och 
reparation eller ändring under den minutiöst noggranna provturen 
mynnade ut i att materielen särskilt ur säkerhetssynpunkt kan be
dömas vara tillfredsställande. Upptäckta felaktigheten åtgärdades 
naturligtvis på de följande ubåtarna i serierna. 

Emellertid framkom vid de sprängningar som utfördes mot ub 
Hajen att vissa allvarliga brister vidlådde dels tryckluftssys temets 
rörledningar och dels vissa saltvattenförande ledningar i ubåten. 
Det förstnämnda berodde på att vid en stöt kopplingarna gick läck 
och att vissa hårdlödningar av rostfria rörnipplar voro mind re val 
utförda och släppte. I det andra fallet visade sig lödningarna av 
metallflänsar och förskruvningar vara mindre goda. 

Ovannämnda lödningar hade vid provtryckningar så väl i land 
som sedermera ombord visat sig täta, men efter stötproven hade de 
gått läck. Med anledning härav anmodade marinförvaltningen 
örlogsvarven att stickprovsvis undersöka ledningarna på de fö~stg 
redan levererade ubåtarna i serien. Därvid framkom några bnst-
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'älligheter och de har reparerats. Där bristfälligheter upptäckts har 
r il full ständigare kontroll genomförts. 
e Viss stickprovsvis gjord kontroll har genomförts på senare leve
rerade ubåtar, men då lödningsförfarandet successivt ändrats till det 
bättre på de senaste ubåtarna i serien, har dessa i detta avseende 
ansetts fullgoda utan reparationer. Dessa ubåtars fredssäkerhet vad 
rörledningssystemet beträffar anses därmed acceptabel. Metod för 
att förhindra att tryckluftsläckor uppstå vid stöt finnes utarbetad 
.enom marinförvaltningens försorg och om denna införes beräknas 
:na tryckluftkopplingarna successivt kunna bli stötsäkra. 

För de på dessa ubåtar nya gummiförbindningarna i kritiska led
ningar har utfärdats bestämmelser (mycket rigorösa sådana) om byte 
med vissa intervaller. Fredssäkerheten på ub typ Hajen och Draken 
bör således vara tillfyllest. 

Ubåtar typ Sjöormen 

Specifikationen till ubåtar typ Sjöormen föreskriver som tidigare 
nämnts att ubåtarna skall tåla stötpåkänningar från sjunkbomber 
o d, som är många gånger större än vad ubåtar typ Draken beräknas 
tåla. 

Detta har medfört att konstruktionerna har måst beräknas och 
granskas på ett mera omfattande och noggrant sätt än tidigare. Den 
nu beprövade beräkningssektionen vid Kockums marinritkontor har 
genomfört noggranna hållfasthetsberäkningar för varje viktigare 
påkänd detalj, beräkningar som är baserade på ett avsevärt större 
kunnande än för 10 år sedan. Dessa beräkningar kontrolleras nu 
vad beträffar principen och förutsättningarna samt resultatet genom 
KMF försorg. 

Emedan således påkänningarna av materielen, särskilt den kritiska 
materielen, är mycket större än tidigare och man i många fall på 
grund av utrymmes- och kostnadsskäl varit tvungen att förenkla 
~s~~m~n och avstå från reserver och dubbleringar, har förut nämnda 
eraknmgar följda av tekniska bedömanden, prov utförts eller pla

nerats. 

b Så]edes företages noggranna typprov med all ny materiel, såväl 
eträffande hållfasthet som funktionssäkerhet. Detta sker bl a i be-
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fintliga stötprovningsapparater och i de olika underleverantörernas 

laboratorier. . 
För att kunna efterlikna de påkänningar som ~utenel monterad 

på eller i tryckskrovet får utstå, h~r marin.förvaltmngen pl.~nerat att 
utföra sprängprov mot en under ttllv~rknmg varan~e sprangkrop?, 
· vilken materiel av olika slag kan mmonteras. V1d Koc~ums ar 
~idare ett laboratorium under utbyggnad där stötprov avensorn 
allkontroll beräknas kunna ske, där system- och komponentprov 
skall genomföras liksom - mera perifert i det~.a samn:anhang ~ 
ljudprov blir möjliga. Vid K~rV planeras en stotprovnmgsapparat 
för torpedtuber, periskop och hknande kompone,!1ter. o .. 

A v vad nu sagts framgår att det mycket har~a. kravet o pa ;'tot
tålighet fordrat en mångdubbelt st?rre insats än t1d1gare pa ubatar
nas konstruktionsstadium. Detta hksom det .fa~tum att kunnandet 
och skickligheten samt numerären av mannntkontorets perso.nal 
··k d ao ren borgar för att såväl fredssäkerheten som stn ds-o ats un er d h" ·u · 
motståndsförmågan konstruktivt bör vara större än :a .~m s .varn 
fallet. Detta till trots att, som jag tidigare nämn~, v1ssa foren~:.u: gar 
i systemen eftersträvats samtidig.t som komplexlte~.en och moJhgen 
därmed haverikänsligheten hos v1ssa komponenter okats. . 

standardisering, utnyttjande av i utlandet prövad och ullverl~ad 
ubåtsmateriel måste även ytterligare verka för den konstrukuva 

säkerhetens höjande. . o .. . .. 
Tillverkninaen av ub typ Sjöormen har nyhgen paboqats. Fonn-

sättningarna för ett gott och p~litligt resultat .~örelig~er. .. A v. VlSS~ 
skäl har det inom marinförvaltmngen dock bedomts nod~and.1gt at 
göra en större insats vid övervakning, kontroll och bestktmng av 
materiel och material än tidigare. 

Dessa skäl äro: 

att materielen kan utsättas för större påkänningar, 

att systemen förenklats och i vissa fall ej ha dubbleringar, . 

att erfarenheter från kontroll vid tillverkningen av ub typ H aJen 
och Draken tillvaratagits, 

att nya tillverkningsförfaranden i vissa fall införts, 

att byggnadstakten är hög, 
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att automationen och arbetarstammens rörlighet i v1ssa fall kan 
vara kvalitetsförsämrande, 

att rationalisering och effektivare utnyttjande av tillverknings
resurserna kan minska kvaliteten. 

Den noggrannare kontrollen har sedan lång tid planerats och 
personal har därför anställts vid KMF ubåtsbyrå. Tyvärr har viss 
svårighet att erhålla och bibehålla kvalificerad personal, så väl 
civilmilitär som civil, minskat möjligheterna till en i god tid väl pla
nerad kontrollförberedelse. 

Med till buds stående personal och inom ramen för planerade 
medel har som angelägna bedömda förberedelser sedan någon tid 
pågått och kontrollarbetet igångsatts. 

Så har s k kontrollberedning igångsatts, innebärande att varje 
ritning och varje inköpshandling genomgås, varvid nödig kontroll 
av materielen bedömes och angives på formulär, som delgives till
verkaren och sedermera blir ett underlag för kontrollantens åt
gärder. 

För vissa kritiska detaljer och komponenter - för tryckskrov, 
skrovventiler, rörledningar m m - har i samråd med tillverkaren 
och Tekniska Röntgencentralen utarbetats nya kontrollmetoder samt 
föreskrifter och normer för dessas användning under tillverkningens 
gång. Dessa äro bl a influerade av de kontrollmetoder som på allra 
sista tiden införts i amerikanska och brittiska marinerna. Materiel
och materialkontroll kan naturligtvis ej utföras som allkontroll, då 
kostnaderna skulle bli mycket höga, men den planeras och prioriteras 
så att den beräknas fylla skäliga noggrannhetskrav, särskilt vad 
gäller kritiska detaljer, så att i varje fall fredssäkerheten bör kunna 
garanteras. 

En god planering och viss egenkontroll från byggnadsvarvens och 
dess underleverantörers sida kommer även att medverka till goda 
resultat. 

Sammanfattningsvis betonas, att av de olika synpunkter och lös
ningar som vid konstruktionen av ubåtar måste diskuteras och priori
tetssättas, säkerhetskravet alltid då så är befogat, gives högsta 
Prioritet och att vid tillverkning och kontroll uppfyllande av denna 
Prioritet alldeles självklart varit allas ledstjärna. 

Aven vid översyner och generalöversyner av ubåtarnas material 
Prioriteras kritisk materiel i första rummet. Aven om underhålls-
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medlen är knappa, gäller att planeringen av arbetena inom ramen 
för tillgängliga medel i stor utsträckning tar hänsyn till säkerhets
kraven. Emellertid kan den mänskliga faktorn spela in och haverier 
kan uppstå (vi ha explosionen på H ajen som exempel), men då nog
granna prov företages efter översyner bör ev fel upptäckas i god tid. 
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Litterafur 

JANE'S FIGHTING SHIPS 1964-65 

är som vanligt p~ ett utmärkt sätt redigerad av R. V. B. Blackman. Denna den 

67:e ~rghgen upptar p~ 477 sidor 96 länders flottor med över 12 500 örlogs
fartyg. Antal foton är över l 500, varav 400 nya, och antal skisser i skala 

1: 1800 är nära 500, varav 50 nya. En nackdel är att data om vapen saknas; 

för USA, Storbritannien och Frankrike finns emellertid uppgift om dessa länders 

marina flygplan och robotar. 
För de stora nationerna redovisas i större utsträckning än tidigare fartyg för 

underh ~ll (depHartyg, tankfartyg m m), specialfartyg (sjömätningsfartyg, experi

mentfartyg, robotföljefartyg m m) och landstigningsfartyg, särskilt s~dana med 

helikoptrar för landsättning. 
Roboten börjar alltmer dominera bestyckningen bland de stora och medelstora 

flottorna. USA har länge haft ledningen med robotbestyckade kryssare, jagare 

och fregatter (Terrier-, Tartar- och Talas-robotar) samt framförallt med de 
Polaris-bestyckade atomub~tarna. li. ven för Sov jet redovisas en mängd robot

bestyckade jagare och ubåtar samt även motortorpedbåtar. Storbritannien följer 
efter med jagare och fregatter bestyckade med Seacat- och Seaslug-robotar. 
Italien har den första kryssaren bestyckad med Polaris-robotar, det första över

vattensfartyget med denna medeldistansrobot. 
De större marinerna (utom Sovjets) har fonfarande hangarfartyg, men på en 

del av dessa tränger helikoptern ut flygplanet, när det gäller ub~tsjakt, landsätt
ning m m. Helikoptern förekommer alltmer på fregatter, landstigningsfartyg, 

tankfartyg, isbrytare, sjömätningsfartyg m m. Storbritanniens tre k ryssare om
byggs nu för att kunna medföra 4 helikoptrar. 

Vid sidan om hangarfartygss tyrkan räknar USA med slagkraften hos sma 
Polaris-bestyckade atomubåtar. D e mäktigaste ubåtsflottorna är f n Sovjet med 
430 ubåtar (därav 30 atomdrivna), USA 190 (därav 50 atomdrivna) och Storbri
tannien 48 (därav 1 atomdriven). 

Den tunga och rätt ohanterliga boken excellerar i detaljrikedom och goda 
foton. Tidigare utrangerade fartyg och deras ödes redovisas kanske i alltför stor 
Utsträckning, men är alltid av intresse för att kunna följa respektive länders 
flottor. 

WEYERS FLOTTENTASCHENBUCH 1965 

: isar på 403 sidor i sin 47 :e årg~ng 261 foton och inte mindre än 1 267 skisser 
l skala l : 2000 (de mindre fartygen l: 1000). skisserna äro minutiöst utförda, de 

405 



flesta av det kända märket Erich Gröner. Utgivare är som van ligt Alexander 
Bredt, vilket borgar för att många och noggranna uppgifter redovisas på ert 
minimum av utrymme. Av värde för bedömande av de olika flottorn as slag. 

kraft är att det finns data och skisser över marinflygplan och helikoptrar samt 
data över artilleri, antiubåtsvapen och robotar. 

Utgivaren har vågat sig på att visa preliminära skisser över sådana fa rtyg i 

vardande som de nya danska fregatterna av Peder Skram-klass, franska robot. 
fregatten Suffren och landstigningsfartyget Ouragan, italienska fregatten Circe 

japanska jagarna Takatsuki och Makigumo, nigerianska fregatten Nigeria, norsk~ 
fregatten Oslo, brittiska hangarfartyget Furious (färdigt kanske 1971) och krys. 

saren Blake (under ombyggnad till helikopterbärare), de amerikanska fre gat terna 
Truxton (atomdriven, robotbestyckad), Brooke (robotbestyckad) och Garcia samt 

landstignin gsfartyget LST 1179 (med sina landstigningsfarkoster fäs tade bord
vans på fartygssidorna med kölen utåt). Dessa preliminära sk isser lämn.,r en 

god bild av fartygen, men med reservation för att de vid färdigställandet kan 

få ett något annorlunda utseende. 
Det verkar som om Tyskland endast långsamt kan förverkliga sitt nybygg

nadsprogram. Sålunda är 6 fregatter visserligen färdiga, men endast 2 av de 4 
jagarna. Ytterligare planeras dock 3 robot-jagare att byggas i USA och 6 robot

fregatter, båda typerna bestyckade med Lv-roboten Tartar. För Öst-Tysklands 
flotta v isas flera nya bilder. 

De stora nationernas bestånd av ubåtar (inklusive planerade eller under bygg

nad varande) redovisas sålunda: Sovjet 425 (därav 16 atomdrivna). USA 233 
(därav 92 atomdrivna) och Storbritannien 55 (därav 8 atomdrivna). 

ALMANACCO NAVALE 1964-65 

har utkommit med sin 2 :a årgång. Redaktörer för den 706 sidor tjocka boken 

har varit Giorgio Giogerini och Augusto Nani. 
Den italienska flottans kärna är helt modern och består av 3 robot-kryssare 

(samt 2 under byggnad) , varav den ombyggda Guiseppe Garibaldi är de t fö rsta 
övervattensfartyg i världen, som är bestyckad med medeldistansroboten Polaris 

(de amerikanska atomubåtarnas vapen), medan de övriga är försedda med Lv
roboten Terrier. Dessutom finns 2 jagare med Lv-roboten Tartar. Av intresse är 
också att man i Italien övergått från 1 410 tons fregatter till en större fregatt 

på 2 000 t (max 2 500 t) och en mindre korvett på 850 t (max 940 t). De nya 
motorkanonbåtarna av MC 590-klass på 175 t kanske kan bjuda på intressanta 

jämförelser med motsvarande svenska typ. Den planerade atomubåten GuglielrnO 
Marconi befinner sig ännu på ett mycket förberedande stadium. 

Publikationen framträder med mycket tydliga skisser och fotobeståndet har 
utvecklats betydligt sedan föregående upplaga. På 35 sidor har sammanförts alla 
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flottors idemifieringsnummer, vilket i VIssa fall medför en god överblick av 
oumren. Kapitlet om marinflyget (53 sidor) är utfört med såväl data som skisser 
och foton. Detta gäller även kapitlet (20 sidor) om robotar, där bilderna är 

särskilt instruktiva. 
En grafisk framställning (20 sidor) för de viktigaste flottornas sammanlagda 

deplacement visar att Sverige i denna statistik år 1922 låg på 12:e plats, 1952 
på 10:e och 1963 åter på 12 :e. örlogsfartygens sammanlagda världstonnage var 

!922 c:a 5 milj t, för att 1939/40 stiga till 6,3 och 1963 till 7,3 milj t. Redak

törerna påpekar emellertid att de stora framstegen i utvecklingen är osynliga 
och hänför sig till automatiken ombord i moderna örlogsfartyg. Sålunda har 

navigering, upptäckt av fienden, bestämningen av fiendens läge och rörelse, 
vapenverkan mot fienden, ledningen av de egna styrkorna m m i hög grad auto

matiserats. Härigenom har framförallt tiden för insättande av de egna vapnen 

nedbringats till minuter eller sekunder, samtidigt som de egna vapnens precision 

avsevärt stegrats. A. K. 

DEN TYSKE SOLDATEN l FRAMTIDEN 

Efter tio års paus skapades ett nytt västtyskt försvar. Den intensiva nyorgani

sationen har nu även försiggått i tio års tid. Många observatörer i omvärlden 
liksom bland det tyska folket själv ställde sig kritiskt till det tyska projektet. 

En återbeväpning av Tyskland, med en så färsk politisk och historisk belastning, 
samlade skeptiker och lockade iakttagaren. 

Utgångsläget var ej det bästa. Att Tyskland ej återvände som segrare var i 

den nya uppbyggnadssituationen en psykologisk nackdel. Det fanns skäl att anta, 
att den nya armen skulle bli ett styvbarn och en strykpojke i systemet a v det 

"ekonomiska undret". Det militärpolitiska läget och trycket var de krafter, som 
tvingade och sporrade till ansträngningar. 

I en tid, då även negativa episoder i det tyska försvarets nydaning har debat
terats har utkommit en bok,1 som ger en bild av vart den ansvariga ledningen 
strävar. Författaren, Karst, hör till toppen av ledarna kring iden om "Innere

fiihrung". Boken granskar frågor om modernt människoledande. Vi får veta mo
tiven och motsättningarna inom försvaret. Synpunkterna är riktade lika mycket 

till varje medborgare som till soldaten själv. Framställningen är uppbyggande, 
men samtidigt kritisk. Författaren genomlyser många gamla slagord och 

klicheer. Läsaren övertygas om att man knappast någon annanstans gått inför 
en så rent vetenskaplig och grundlig analys för ett lämpligt system. I Tyskland 

har man haft mer än tio år på sig att begrunda och slutsatserna är ytterst 
Intressanta. Man vill ta sig i akt för olyckliga upprepningar av begångna fel i 
der förflutna. 

----1 
lieinz Karst: Das Bild des Soldaten Boldt. Verlag, Boppard am Rhein 1965 
s. 372. 

407 



Vår t ids ungdom 

Tyskland är för den ungdom, som ~r 1955 stod inför sin militärtjänstgörino 

ett land med historiskt vakuum, moraliskt skuldbelastat och ödesmärk t. Rek rvtern~~ 
hade skäl att vara kritiska d~ de trädde in genom kasernporten, "farfar talade 

om den skönaste tiden i livet", "farbrodern ka llade det för hatets tid" - ert 

virrvarr av åsikter mötte den nya generationen. De hade blivit individual ister 

och all auktoritet var störande. P~ jakt efter personliga fördelar hade de förlorar 

sinnet för gemenskap. 
En paus och kris i ungdomarnas uppfostran innebar de första å ren efter kriget. 

Nerverna var minsann påfrestade för dessa årgångar. Till attityden var de 

unga avvaktande, återhållsamma och avkylda. De tilltalades ej av känskcugu

ment, de tillhörde en gång för alla en skeptisk generat ion. De avvisade hcro iskt 

patos och förblev kalla även för v~r tids abstrakta liberalpatos. Tidens , 1gord 

var nykter saklighet, kritisk hållning i förening med misstroende. T onen var 

snarare mera kritisk mot andra än visavi sig sjä lva. Kroppsligt se tt karak ta >Seras 

generationen som gänglig, mindre muskulös och seg. I sportsligt hänseen , var 

generationen otränad. 
Var de unga blivande soldaterna verkligen medborgerligt så omogna' Man 

hade räknat med 20-30 °lo vapenvägrare vid inryckningen. Denna kategori var 

i ve rkligheten blott 2 °lo. Oppositionen hade räknat med ett militärt fia sk o. 

Befälets första erfarenhet av den nuvarande ungdomen var, att den va1 villig 

och anständig. Ungdomen visade sig varken bättre eller sämre - blott annor

lunda. De säges ha funnit sig i sol datens roll och attityden blev, att då man en 

g~ng är soldat, skall man vara det helt och riktigt. Inga manöverstrapatser har 

visat sig vara för tunga. 

Målsättning 

I undersökningarna talas det om en klar uppgiftsfördelning mellan polink erna 

och statsmännen å ena sidan och rep resentanterna för försvaret å andra sidan. 

Soldaten finns ej till för att förhindra ett krig. Detta ankommer pol itik ern, ej 

soldaten. Vid sidan av politikern finns krigsteknikern, som endast ha r att ut

bilda dugliga soldater. Han skall fostra stridsmän för striden. Armens upp..;ift är 

att skapa slagk raftiga trupper. 
Dec inskärpes, att soldaten måste beredas för den moderna striden, d.i r en 

mångfald av tekniska hjälpmedel insättes: atomkrig, pansars! ag, luftanf. 11, etc. 

Han skall kunna strida i alla terränger i köld, snö och hetta. Det kan gälla 

långvariga ansträngningar, där en åtta timmars arbetsdag ej kan inpassas. Para!· 

lellt med den regelrätta striden i samverkan med alla vapenslag kräves ku nnighet 

i gerillakrigföring - den elementära striden man mot man. Alla högt ,kolade 
tekniska specialiste r bör samtidigt vara elementära kämpar. Vekh et i utbiid· 

mngen ger eJ dugliga soldater. 
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Försva ret och samhället 

Vid skapandet av rätt inställning hos medborgaren ges ett avgörande värde 

je informationen. Om folket har ett fö rsvar måste det också veta va rför . Folket 

,jälvt måste även veta vad det v il l. Familjen är, en li gt författare n, urcellen för 

wpfostrande av den offervilliga medborgaren - den försea etappen. Skolan är 

jkaså en medborgerlig cräningsplats. Inställningen och hållningen till försvars

den föds i föräldrahemmet, skolan, un iversitetet, på arbetsplatserna och i yrkes

;rupperna. Armens styrka beror på andan hos fo lket. De in ryckande rekryterna 

3ch reservisterna hämtar med sig den anda, som folket omfattar. 

Tekniken och de personliga soldatkvaliteterna 

D e överdimensionerade förintelsemedlen har i hög grad förändrat verksam

heten och militärpersonalens struktur. Västtyskarna på Europas centralfront be

rörs kanske mest av den framstormande försvarstekniken . Soldaten i gammal stil 

avlöses av krigsteknikern. Det skall dock ej bli civilteknikern som sköter saken, 

såsom utomstående i ytterlighetsförslag tänkt sig. A tomenergi n skulle omkasta de 

militära sanningar, som hittills gällt - enligt den offentl iga åsikten. 

Soldaterna, av alla kategorier, är dock endast delvis barn av sin tid, ehuru de 

utnyttjar de tekniska framstegen. Den psykiska ocb fys iska belastningen i den 

moderna striden måste vara mera krafttärande och hårdare än vad fallet var i 

andra världskriget. Aven i en teknisk tid fordras av en soldat minst samma 

kroppsliga och sportsliga robusthet som någonsin förr. Å andra sidan fastställs, 

m tekniken delv is fört till kroppsliga förfall. Det finns inga, understrykes det, 

uniformerade som ej måste skolas till krigare - hur specialiserade de än är. 

Det finns även ett ständigt hot mot de tekniska vapenslagen: sabotörer, parti

saner, kommandotrupper och fallskärmstrupper. Var och en måste vara soldat i 

bemärkelsen "eget nödvärn" var han än blir ställd och soldaterna bör vara lika 

beslutsamma och beredda för kamp som någonsin förr . Den som enbart ute

lämnar sig åt eldgivningens saliggörande egenskaper är förlorad. Förmågan att 

använda kolven, bajonetten och handgranaten i närkamp kvarstår som ett ofrån

komligt krav. Den övervägande tek niska verksambeten måste även ge rum för 

soldatutbildnin gen v ilka fordrar sin andel i utbildningen . 

Discip linuppfattningen 

Det tyska folket bar stå tt inför en kollision mellan plikt och lydnad under sin 

nyaste historia. Ofta förekom ett slaviskt "jawohl"-sägande även då samvetet 

bjöd en annan hållning. Mycket har ändrats, men man har trots det ej struk it 

något grundläggande i lydnadsfrågan. Ingen arme kan avstå från su nda, för

nuftiga och str ikta former. 
"Atomkri get" tillåter mgen gemytlighet. De tekniska framstegen har ej hämtat 

409 



med sig något nytt, som skulle tillåta en uppluckring av lydnaden. Aven av de 
tekniska funktionärerna fordras strikt ordning. 

stridsutbildningen sker för ett extremt undantagstillsdl.nd i livet. Det invändes 
att " fredsformer" ej behövs i krig och att de därför saklöst kunna avskaffas' 
Det är blott delv is riktigt. Snabba mekaniska reaktioner är fonfarande behövl iga: 
Lika litet avskaffas skolkunskaper, fast endast en bråkdel behövs för live t. For. 
me rna har fonfarande betydelse, f ramhålles det. Vi vet å andra sidan at t de11 

krigstida discipl inen är olik den fredstida. Kriget nerriver automatiskt disciplinen 
- reducerar den. Därför måste den vara stram i fred. Det måste finn as ett 
förråd av disciplin att tära på vid påfrestande och kärva tider. 

Officeren i Förbundshären 

Det tyska försvaret har haft att skapa en ny off icerskår i takt med den 
växande armen. Officerens "specialprestige" har trots kårens toppenhet i gemen 
sjunk it efter två förlorade krig. Var och hur står officeren i dagens Tyskland/ 
Vi lka konturer är skönjbara och väsentliga att utreda för att förstå Bundeswehrl 
Man experimenterar ännu och vill undvika att tänka i klicheer. Basen är en rea
listisk vision av kriget vid uppbyggandet av värnkraften. Läget tillåter ej annat. 
Officeren befinner sig i ett ständigt spänningstillstånd. Han har att välja mellan 
den plikt som hans krigsbild kräver och å andra sidan samhällsopinionen och 
den byråkratiska apparaten. Situationen är ej så lätt för den militär, som har 
att agera i dagens tyska försvar. Den nya krigsbilden studeras noga. Atomin
f ernot är en av bilderna för att nämna en av de mest omstörtande. 

Den högst självmedvetna officeren av gammalt snitt uppstår knappas t mera . 
Den nya ledanypen är sna rare den smidigt anpassande - med tidstypisk ilykt 
från ansvar i alla samh ällskategorier. Det betonas, att den militära fostran Ligger 
an på att poängtera mogenhet och ansvar även i de lägre graderna. Gentemot 
offentligheten är officeren, av både plikt och tjänsteskäl, tvungen att argumen
tera för försvarets sak, utan att för det söka publicitet. Samhället väntar sig att 
befälet skall ha förmågan att stå ut med möda, strapatser och faror v id övning 
och rätt sköta tjänsten. 

Den nya officersstilen är fast och ställer höga krav även på officeren själv. 
Nedåt varken mild eller hård, mycke t baserar sig på övertygelsens krafr och 
uppfostraransvar. 

Man har ej minskat på de disciplinära kraven, vilka hör till armens grund
frågor. Det är denna gång fråga om hörsamhetsregler i en rättsstat. D e med
borgerliga rättigheterna bevakas och f år ej kränkas. 

Officeren är mest inriktad på handling och är därför utsatt för möjligheterna 
att begå misstag. Kriget har v isat, att det uppstår konflikt mellan handlande och 
eftertänksamhet vid avgöranden och beslut. I ett förtvivlat läge ställes k rave t på 
att hålla stånd så länge ammunition och förplägnad finns. Vid den tak riska 
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skolningen planerar man uppgifterna så, att de stimulerar handling och beslut
samhet i lägen, där varje slag av rådslag är uteslutet. Den goda andan fo stra r 

cill beredskap och förmåga att taga risker. 
Drivfjädern vid uppfostran är anda och kamratskap i fara och lycka. 

reamandan och stridssamhörigheten är de ledande faktorerna. Ju hårdare tjänst, 
desto bättre kamratskap, är en bestående erfarenhet . Kårandan står kamrat
skapet nära, då det är fråga om bef:ilskåren. Detta bör dock eJ förväxlas med 

klickanda, framhålles det varnande. . 
Ett tidstecken är, att officerens politiska bildning ägnas stort mtt·csse. Den 

ngre t yska historien har osökt gett impulsen till denna sektor i uppfostran. 
~an försöker skola det politiska omdömet. Kravet på att officeren skall vara 
en pol itiskt välunderrättad medborgare beror på, att han ofrivilligt kommer i 
kontakt med politiskt ansvar. Det krävs politisk vakenhet och åte rhållsamhet 
_ i praktiken dock ej så lätt att efte rleva. Om officerare, närmast i högre ställ~ 
ning, skall vara politiskt bevandrade, bör även politikerna och statsmännen 1 

modern tid visa samma behov att göra sig förtrogna med militära frågor. 
D en tyska officerens ställning i stat och samhälle har blivit omprövad. På 

honom riktas blickar i hem- och utlandet. 
Det arbetas mycket för en god information och kontakt med samhället. Redan 

i och med uttrycket "medborgare i uniform", eller, som man även ser det ut

tryckt, "medborgare i vapen", har atti tyden förändrats. Uniformen har blivit en 
"arbe tsdräkt" en faktor som minskar tidigare skrankor. Dagens officer rekryteras 
från alla bef~lkningsskikt, dock främst från borgerlig miljö. Man har, åtminstone 
enligt vad som skrivs i tyska militärpublikationer, ärligt gått in för att låta de 

demokratiska begreppen vara vägledande vid urval. 

Underofficeren 

Den planmässiga personalskolningen berör underofficerskåren lika mycket som 
andra personalgrupper. Detta göres för att stärka underofficerens ställning, för 

att hö ja hans egenvärde och anseende. 
Underofficeren - " korpralen" - har varit strykpojke, och ändå var det 

han som ej minst kämpade i främsta linjen och offrade sig för sitt Vaterland. 

Över 300 000 underofficerare stupade i senaste krig. 
Komplexet 08 /15 samt Himmelstos eller R emarques bok lever kvar utan att 

dock vara något typiskt tyskt . Behandlingen av underordnade har varit ett 

kasernproblem över hela världen . 
Den nya tekniken fordrar proportionellt sett utbildning av ett större antal 

underofficerare. Det nämnes, att det inom försvaret finns 200 olika fackområden 
för underofficerare . Den moderna krigsmaterielen ökar det ansvar och de krav, 

som ställ es på underofficeren . 
Det framhålles även, att vi måste frångå föreställningen om att underofficeren 

är uteslutande en teknisk fackman, om vars själ och bildning vi ej har skäl att 
bekymra oss. Det räcker ej med at t förkovra blott fackk unskapen . 
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Trad itionsfrågor 

De ryska erfarenhererna fdin landets nära förflutna är bittra och skrämman de. 

Insrallnmgen ttll framtiden hmdrar dock ej arr man inventerar och söke 

vänd barr ur der förgångna vid skapander ~v der nya. Aven traditioner : . ~n
f ram. Man strävar till an bygga över åren 1933-1945. Tyskland kan dod. er 

helt inställa sin historia. Man bedömer vilka traditioner som ger slag- och 1 v;: 
kraft och vdka som är farliga . Vem kan vänta sig, säges der, troher och st<i.ld

akttgher av den, som ej erk änner något förgånger och som blott lever i der 1 .i r

varande? Mäns och kvinnors gärning från den 20 juli-skedet betyder mycket uch 

händelserna inrutas i traditionerna. 

Det natio nella fö rsvaret och sa mhörigheten med NATO 

Karst ~r ej den förste militärskribent som berör nationalismen och Tysk b nd. 

Det mskarpes, ar r den ryska armen utgör en del a v västvärldens försva r. Den 

ryske officerens rankar leds vida utöver det nationella försvaret. Berlin, Rom och 

Pans symboliserar der speciella läger. Den ryske officeren är officer i N ATO 

och subordineras även under dess befälhavare, som utgår från annan N ATO

star. De n ryska soldaren fö rsvara r ej blott foste rl andet, ura n även der "emen

samma livs rumm er för den f ria värld en - detta ger en vidare utblick, "vidgar 

rankevärlden samt ger en ny form av ansva r. 

Varje sluten na tionalism försvagar det gemensamma försva ret . Detta utesl.Iter 

ej ett balanserar national ist iskt medvetande. En vikt iga tema är "internar io;1ell 

kooperation" . Vi måste, fram hål les der, veta mycket om va randra. Såh,nda 

förebygges osund nationalism bäst . Befälet f år ej beo-å missta"' och "C anlednin<> 
'I l . k 11 " " " " " 

n mrresse o ISJOner in om de fö rbundna mi lirä rorgan isarionerna. 

I likher med en flerta l andra studier i årerbeväp nin<>en framo-år der ur K 1rs t 
b k .. b b 

o , an den palmska och militära ledningen gå t t in för art rent vetenskapl ig t 

och grundligt tänka ut en lämplig försvarsorganisation medan man samtid igt vill 

gardera !1g mot .. felen . och bristerna f d\. n det nära förgångna. Angrepp har 

nktars f ran samhallers s1da - det hör till ett vaksamt samhälles rättigheter. Den 

nuvarande tyska militärorganisationen samt riktlinjerna för dess verksam hc' är 

ung, och kritiken bör beakta detta. Befälskåren är ej fullralio- . Man ha r del vis 
•. . o b 

srotr s1g pa gamma lbefälskader, som sett rvå divergerande system till än pas. 

Blll~desw~hr har kommit till under svår födslovånda. Återbeväpningen har från 

bof)an dis~ uterats ~1ed lidelse både i Tyskland och utanför landet. Opposi r' >nen 

har haft l~tt att finna färgstarka motargument. An leda uppbyggnaden a,. den 

nya organisatJOnen och dess personalgrupper i ordnad bana kräver sin tid. 

K. -E. Lindeman 

412 

INTE BARA ST Al! NS FEL 

Werner Scharndorff, Moskaus permanente Säuberung. Gi.inter Olzog Verlag 

j964. 
W. Scharndorff, som av egen mån gårig erfarenhet väl känner till livet i 

Sovjetunionen, redovisar i sin bok om de ryska utrensningarna ett omfattande 

rnaterial, som nästan ute si utan de är hämtat ur sov jeriska killar. Med deras h j ä! p 

visar han, att dessa i Sovjet ständigt återkommand e aktioner inte så mycket 

sättes i gång av ond vi lja av härskaren utan snarare är en följd av det totalitär:J. 

sys temet. 

I samband med beskrivningarna av partiutrensningar, processer, deportationer 

och avrättnin gar ski ldras naturli gtvis också livet i Sovjetunionen. författaren 

visar hur snedvridna upp gifterna om detta ofta är i västerländsk press. Dc kan 

vara tendentiösa, men de kan också bero på oriktiga föreställningar och bristande 

informationer. 

Sålunda tror man ofta i väster, att utrensningarna började under Stalin. Men 

den första stora utrensningen, som blev mönstret för de följande, genomfördes av 

Lenin. På hans förslag beslöt den åttonde partikongressen att mellan den 1 maj 

och 30 september 1919 företa en allmän "registrering" av partimedlemmarna med 

särskilt stark kontroll av de personer, som upptagits i partiet efter oktober

revolutionen 1917. Den gången uteslöts 130 000 medlemmar, d. v. s. mer än en 

tredjedel av partiet (totala antalet var bara 313 766 personer)! 

Som man kunde vänta sig, hade många insmugit sig i part iet därför att det är 

klokt att i god t id ans lura sig till segraren. Dessutom hade det visat sig, att 

gaml a partimedlemmar, berusade a v framgången, låtit förleda sig till åtgärder, 

som politiskt starkt skadade partier. Denna fö rsta utrensning följdes av flera 

under Lenins rid. 
En del av de uteslutna partimedlemmarna hamnade i koncentrations läger. Det 

är inte Stalin, som upprättat dem heller. Partiets centralkommine beslöt redan i 

början av 1919 att öppna särskilda läger för st raffångar, eller rättare sagt 

sanktionerade de läger, som redan grundats av den hemliga polisen. Central

kommirren gjorde anspråk på kontrollen över lägren, och till högste kontrollör 

Utnämnde Lenin den man, som senare i partiets intresse utnyttjade dessa ]äger i 

en ursprungligen av ingen avsedd utsträckning - Stalin. 

En annan allmänt gängse men felakrig föreställning är att systemet med ut

nyttjande av gisslan för arr skydda den bestående ordningen också skulle ha 

införts av Stalin. Men redan 1918 häktades representanter för de "demokratiska 

s~cia]isterna" och "socia]revolurionärerna", varvid man officiellt meddelade, att 

fangama skulle bli skjurna, om de politiska partier, som de tillhörde, fortsatte 

rned sin politiska verksamhet. 

Arskilliga exempel, som Scharndorff anför, visar hur felaktigt man i väst ofta 

Uppfattat den pol itiska situationen i Sovjet efter partiutrensningarna och hur 

lllan låtit påverka sig av Kremls propaganda, när man bedömt läget. Låt oss ta 
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ett i högen. 1934 nådde utrensningarna i Ukraina sin höjdpunkt; de gjordes f" · 
att ~ölja a:t de ~entr_a~a myndighet;rna vidtagit felakt_iga jordbruksekonomis~: 
och mdustnella dispositioner. Den gangen hette det 1 varldspressen, att aktione 
genomfördes för att återföra kommunistpartiet till "Lenins icleal och anda" ! n 

Huvuddelen av detta verk behandlar i detalj utrensningarna, deras orsake 
följder och offer. Vid sidan om amerikanen H . V. Daniels för några år sedar, 
utgivna arbete "The Conscience of the Revolution" är detta standardverket 

0 
n 

den kommunistiska oppositionen i våra dagars Ryssland. il1 

Oskar Angelus 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning 

Chile 

Tankfartyg 

För den chilenska flottans räkning bygger Burmeister & Wain i Köpenhamn en 
oljetanker på ca 17.300 ton, som skall levereras under 1966. 

(Marine News, april -65) 

Danmark 

Fregatt 

Fregatten PEDER SKRAM sjösattes den 20 maj. PEDER SKRAM framdrives 
med gasturbinmotorer. 

(Göteborgs-Posten, maJ -65) 

Ubåtar 

De två ubåtar på vardera 350 ton av tysk U 4-typ, som byggs vid örlogs
varvet i Köpenhamn, får namnen NAR WHALEN och NORKAPPEREN. 

(La Revue Maritime, maj -65) 

Frankrike 
Slagskepp 

Slagskeppet RICHELIED skall säljas för skrotning. 

(Marine News, april -65) 

Fregatt 

I Lorient sjösattes den 17 maj fregatten SUFFREN. Fartyget påbörjades i 
december 1962 och beräknas kunna tagas i tjänst 1967 .. Längden är 157 meter 
Och farten 34 knop. SUFFREN Hr 440 mans besättning och är bl a bestyckad 
llled dubbelramper för Masurea luftvärnsrobotar. 

(Le Monde, maj -65) 
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Holland 
Kryssare 

Kryssaren DE ZEVEN PROVINCIEN har varit i USA, där fartyget fö rsetts 
med Terrier-robotar. Installationen har skett Yorktown och provskjutn ingar 
har företagits i amerikanska farvatten. 

(Ons Zeewezen, maJ - 65) 

Fregatter 

De två sista fregatterna VAN SPEYK-klassen skall få namnen EVERTSEN 
och ISAAC SWEERS. 

(Marine News, april - 65) 

Iran 

Fregatt 

BA Y AND ER blir namnet på en av de två nya fregatter, som byggs i USA 
för Irans marin. 

(Marine News, april - 65) 

Kanada 

Eskortjagare 

Eskortjagaren FRASER av ST. LAURENT-klass skall inom kort genomgå en 
grundlig modernisering vid Burrardvarvet i Vancouver. I och med FRAS ER'S 
modernisering har alla fartygen av ST. LAURENT-klass genomgått ombyggnad. 

(La Revue Maritime, maj - 65) 

skrotning av eskortfartyg 

LAN ARK, BUCKINGHAM och FOR T ERIE skall säljas för nedskro tn ing. 

(La Revue Maritime, maj -65) 

Norge 

Ubåt 

Ubåten UTSIRA sjösattes den 11 mars hos Rheinstahl Nordseewerken 
Emden. UTSIRA är den sjunde av femton nya norska ubåtar. 

(La Revue Maritime, maj - 65) 
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Peru 
patrullbåtar 

patrull båtarna LARNEA, och SANCHEZ CARRION har sjösatts hos Vasper 
p d. i Portsmouth i februari 1965. 

(Marine News, april -65) 

Portugal 
fregatter 

Namnen på de tre DEALEY-fregatter, som byggs f n vid Est. Navais i Lissa
bon blir ALMIRANTE MAGALMAES CORREIRA, ALMIRANTE PEREIRA 
DA SAILA och COMMANDANTE ]OAO BELO. 

(Ma rine News, april -65) 

Spanien 
Ubåtar 

Spanska marinen har beställ t två ubåtar av fran sk Daphne-typ hos Cartagena
varvet. 

(Neue Zi.iricher Zeitung, maj -65) 

Storbritannien 
Fregatt 

Den nittonde fregatten av LEANDER-klass bar färdigställts vid Yarrow's varv 
i Glasgow i mars 1965. Fartyget har fått namnet NAIAD och är det femte 
engelska örlogsfartyget som bär detta namn. Deplacementet är 2400 ton och 
besättningen 250 man. 

(The Navy, april -65) 

Tankfart yg 

Fyra kusttankfartyg har beställts hos Drypool Engineering & Dry Dock Co 
Ltd. i Hull . Det första fartyget påbörjas i juli 1965 och leveransen av det sista 
beräknas ske i september 1966. Längden blir ca 42 meter och farten 11 knop. 

(Marine News, april -65) 

USA 
Fregatter 

BELKNAP är typfartyg för en serie på nio fregatter. Namnen på de övriga 
fa rtygen i serien blir JOSEPHUS DANIELS, WAINWRIGHT, JOUETT, 
liORNE, STERETT, W. H. ST AND LE Y, FOX och BIDDLE. Fartygen har 
ett deplacement av ca 8000 ton och besättningen uppgår till närmare 400 man. 
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Förutom artilleri har fregatterna även luftvärnsrobota r typ Terrier och anti
ubåtsvapensystemet Asroc. 

(La Revue Maritime, maj -65) 

Atomubåt 

GEORGE BANCROFT sjösattes den 20 mars i Grotan, Connecticut. D:inncd 
har USA 29 atomubåtar i tjänst, 5 under provtur och urrustning samt 7 under 
byggnad. 

(La Revue Maritime, maj -65) 

Jagare 

I febr uari 1965 togs jagaren ED WARD O. MCDONNELL i tjänst . Partyger 
har byggts vid örlogsvarvet i Charleston. 

(USNI Proceedings, april -65) 

H elikopterhangarfartyg 

Helikopterhan garfartyge t GUAM tags i tjänst i januari 1965. Fartyget är byggt 
vid örlogsvarvet i Phil adelphi a, där kölsträckningen ägde rum i november 1962. 
GUAM är det fjärde fartyge t av IWO JIMA-klass. Deplacementet är 18300 ton. 

IWO JIMA-typens fart yg kan transportera 2000 fullt utrustade marin solJa ter 
och har 24 helikoptrar för bl a landsättningsföretag. 

(La Revue Maritime, februari -65) 

Ubåtstender 

Ubåtstendern CANOPUS sjösattes nyligen vid Ingails Shipbuilding Corp. i 
Pascagoula. CANOPUS, som har resurser för att betjäna bl a Polarisubåtar, tas 
i tjänst hösten 1965. 

(Our Navy, april -65) 

Västtyskland 
Jagare 

Västtysklands regering har beställt tre jagare hos Bath Iron Works Maine. 
Kostnaden för de tre fartygen beräknas till ca 48 miljoner dollar. 

(The Shipping World, ma; -65) 

F örsöksubåt 

Försöksubåten HANS T ECH EL sjösattes i mars vid Atlas- Werken i Bremen. 
Ubåten mäter 22 meter på längden och har 7 mans besättning. Bestyckningeli 
utgöres av två torpedtuber. 

(Leinen Los, juni -65) 
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