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Litteratur

Rysslands behov av en slagflotta, 
av samma modell som Storbri-
tanniens, Tysklands, USA:s eller 

Japans, var efter första världskriget inte 
stort. Västmakterna behövde slagflottor 
för att skydda sina ekonomiska intressen 
på världshaven, men det självförsörjande 
Ryssland hade inte samma ekonomiska 
behov. Snarare kunde man i omvärlden 
uppfatta Rysslands strävanden efter en 
stark sjömakt som ett hot. 

 Efter den katastrofala förlusten av större 
delen av Östersjöflottan i Koreasundet, 
under rysk-japanska kriget 1905, var 
dock behovet av nybyggnad stort därför 
att tsaren ville visa den ryska flaggan på 
världshaven.

Ett grandiost nybyggnadsprogram fast-
ställdes 1912, och den marina doktrinen 
var offensiv. Men fram till första världs-
krigets utbrott hade programmet inte full-
följts. Försvarsgrensstrider, där flottan och 
flygvapnet blev styvmoderligt behandlade, 
och bristande industrikapacitet kom att 
styra utvecklingen. 

Vilken strategisk doktrin tillämpades då 
för Östersjöflottan under mellankrigstiden? 
Var den offensiv eller defensiv? Eller styr-
des den av helt andra politiska, ideologiska 
eller ekonomiska faktorer? 

Författaren analyserar detta under tre 
skilda perioder, under vilka den strategiska 
doktrinen förändrades. 

Under revolutionen 1917-1918 kom 
Östersjöflottan att bli ett starkt fäste för 
bolsjevikerna. Trots att många sjöoffice-
rare föll offer för det revolutionära våldet 
överlevde flertalet. Inte mindre än 22 000 
officerare och 128 000 underofficerare 
anslöt sig till de ”röda”, vilket utgjorde 
75 procent av den röda sidans befäl. Inom 
marinen tillhörde de flesta Östersjöflottan, 
eftersom Svartahavsflottans officerare i 
stor utsträckning anslöt sig till de ”vita”.  
Den amiral som räddade undan fartygen i 
Helsingfors och Reval från att falla i främ-
mande händer blev av Trotskij utnämnd till 
chef för Östersjöflottan, men han blev snart 
därefter avrättad som kontrarevolutionär.

Den offensiva doktrinen, som var ett arv 
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från tsartiden och den unga sovjetiska sta-
tens misstro mot sjöofficerskåren  – kanske 
berättigad – utgör en startpunkt för mel-
lankrigstidens utveckling.  

Sovjetunionen ville ju bli världsledande 
och stödja ”världsrevolutionen”, som 
skulle komma, med kommunistiska revo-
lutioner runt om på jorden. 

Sovjetstaten var dock underlägsen 
västmakterna i många avseenden. Vilken 
doktrin skulle man då välja för att nå sina 
mål? 

Författaren delar in mellankrigstiden i tre 
perioder med urskiljbara skolor: 

den äldre skolan         1921-1928 
den yngre skolan        1929-1935 
den sovjetiska skolan 1936-1941

För varje period analyseras strategiska, 
operativa och taktiska frågor, men också 
ideologiskt ledarskap. Försvarsgrensstri-
der och politisk kontroll formar de olika 
skolorna och påverkar Östersjöflottans 
uppgång och fall. 

Den rådande doktrinen år 1921, den 
äldre skolan, var alltså ett arv från tsarti-
den och innebar en offensiv strategi som 
skulle hålla främmande flottor borta från 
Östersjön. Sunden skulle blockeras för att 
hålla främst den brittiska flottan utestängd. 
Förslag framfördes om byggnad av slag-
skepp, men den industriella kapaciteten 
var otillräcklig i Leningrad. Kuststaterna i 
Östersjön ansågs inte utgöra något hot, om 
de inte fick hjälp av den brittiska flottan. 
Den tyska flottan fanns ju inte heller kvar 
som ett hot. Därför krävde en kontroll av 
sunden färre fartyg än en mer tillbakadra-

•
•
•

gen defensiv i Finska viken. 
Under 1920-talet blev doktrinen alltmer 

offensiv. Försvaret av ”världsrevolutionen” 
krävde en offensiv strategi och fri passage 
genom Sunden för Östersjöflottan. Man 
bedömde att kontroll över Östersjöinlop-
pen skulle kunna nås utan att föra krig med 
Sverige eller Danmark och att blockering 
av Sunden för brittiska flottan skulle  vara 
ett stöd för den kommande kommunistiska 
revolutionen i Tyskland. 

Vid internationella konferenser inom 
NF, i Lausanne 1922 och vid nedrustnings-
konferensen 1929 argumenterade Sovjetu-
nionen för en reducering av stormakternas 
slagskeppstonnage, men utan resultat. 

Åren 1921-1928, den äldre skolan, inne-
bar en successiv tillbakagång från offensiv 
till defensiv strategi. 

Den aristokratiska traditionen inom 
Östersjöflottan hade tillåtits leva vidare 
men skapade en hel del problem. Arroganta 
attityder hos flottans officerare mot armén 
och mot underlydande smittade av sig på 
besättningarna. Fylleri och slagsmål mel-
lan sjömän och armésoldater var legio i 
Leningrad. 

Under år 1926 misstänkte de ”röda” che-
ferna att det fanns kulturella kontrarevolu-
tionära strömningar inom Östersjöflottan. 
Det tsaristiska arvet skulle därför utplånas 
genom en rad åtgärder. Bland annat skulle 
man avskaffa:

ceremonier vid flaggans nedha-
lande vid solens nedgång,
utväxlande av salut mellan fartyg 
till sjöss,

•

•
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användande av skilda landgångar 
för officerare och manskap, 
hierarkiska, idiotiska middagscere-
monier i chefernas mässar,
förbudet för manskapet att vistas 
på halvdäck,
vidskepliga seder som att kasta 
ett mynt överbord vid passage av 
Hogland, för att blidka Neptun, 
utnyttjandet av guldgaloner för att 
ange olika befälsgrader,
tolerans av sjömännens supande, 
svärande och nedsättande uttalan-
den rörande judar och kvinnor.

År 1928 var 1912 års flottplan slutgiltigt 
skrotad och Östersjöflottan var både per-
sonellt och materiellt i dåligt skick.

Tysklands begynnande västorientering 
och det japanska hotet i Fjärran Östern 
krävde nu en ny doktrin, den yngre skolan 
(1929-1935). 

Strategin blev nu mera defensiv och 
inriktades mot försvar av Leningrad, med 
koncentration till Finska Vikens inre del. 
Utbildningen var dålig och bristen på 
kompetent befäl var stor på grund av ut-
gallringen av ”opålitliga” officerare. 

Vid uttagning och placering av värn-
pliktiga skedde också gallring. Rekryter 
med borgerlig bakgrund diskriminerades. 
Rekryter från det ”kulak-infekterade” 
Ukraina och rebelliska tatarer blev inte 
uttagna till specialtjänst och uteslöts från 
befordran. Det visade sig dock inte lätt att 
göra sjömän, tekniker eller befäl av bönder. 
Utbildningsnivån och den professionella 
kompetensen var låg, men man försökte 

•

•

•

•

•

•

trösta sig med att disciplin och moral san-
nolikt var lägre hos presumtiva fiender. 

En organisation med politiska office-
rare som verkade parallellt med cheferna 
inrättades för att bevaka den ideologiska 
utvecklingen och skola personalen i ”den 
rätta läran”.

Inom vissa områden – t ex ubåtstjänst 
– erfordrades erfarenhet och specialkun-
skaper. Här tvingades man ha kvar office-
rare som utbildats under tsartiden, men i 
övriga delar av flottan skedde utrensning 
av ”opålitliga” officerare även under åren 
1930-31. Många fick emellertid återvända 
senare för att fylla vakanser, dock inte 
som chefer. 

En faktor som också påverkade över-
gången till en defensiv strategi var att stö-
det åt ”världskommunismen” inte längre 
var en prioriterad uppgift. 

År 1935 hade det strategiska läget änd-
rats och därmed hade behov uppstått av att 
ändra Sovjetunionens marina doktrin. 

Östersjöflottan hade nu blivit självstän-
dig och återfått marinflyget. Risken för att 
Tyskland skulle skaffa sig baser i svenska 
åländska och finska skärgårdar innebar 
att man behövde kapacitet att verka även 
utanför Finska viken. Den yngre skolans 
strategi hade blivit omodern. 

Under det ökande hotet från Tyskland 
och Japan, misstänksamheten mot den 
svenska neutraliteten samt Stalins önskan 
att nå stormaktsstatus – han hade inte ens 
fått delta i marinkonferensen i London i 
mars 1936 – växte en ny marin doktrin 
fram, den sovjetiska skolan (1936-1941). 

1937 års nybyggnadsplan syftade till en 
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stor stark oceangående flotta. På sikt kan-
ske jämförbar med den brittiska och den 
tyska. Den allvarligaste bristen, förutom 
bristen på industri- och varvskapacitet, 
var baseringsmöjligheter. Detta ville man 
skaffa sig i förhandlingar med Finland 
och Lettland. 

Planerna för en oceangående flotta re-
viderades kontinuerligt mellan åren 1936 
och 1940, men syftade sammanfattat till 
en enorm sovjetisk marin expansion med 
stora fartyg och en offensiv strategi. 

Enligt planerna skulle fienden anfallas 
med marinflyg, ubåtar och amfibieförband 
i sina hemmafarvatten. Planer fanns även 
på att besätta Ålandsöarna för att förhindra 
den s k Stockholmsplanen, enligt vilken 
Sverige och Finland skulle befästa öarna. 

Under det finska vinterkriget visade 
sig dock flottans beredskap vara låg. Ma-
rinflyget kunde inte anfalla rörliga mål 
till sjöss, och ubåtar kunde inte uppträda 
längre perioder utanför Finska viken. Allt 
i stor omfattning beroende av att tsartidens 
officerare och underofficerare rensats ut 
och ersatts med partitrogna officerare med 
lägre kompetens, vilket i sin tur ledde till 
kaos. 

Det rådde utan tvivel ett stort gap mellan 
den sovjetiska flottan och andra nationers 
flottor i fråga om professionalism. Detta 

skulle också visa sig vid det tyska anfallet 
under operation Barbarossa, då överle-
vande delar av Östersjöflottan stängdes in 
bakom minspärrar i Finska vikens inre del, 
där den fick ägna sig åt kustbeskjutning för 
försvar av det belägrade Leningrad. 

I en bilaga målar författaren en skräm-
mande bild av den statliga terrorns orsaker 
och verkan inom Östersjöflottans under-
rättelsesektion. Terrorn drabbade enskilda 
människor både ovanifrån och underifrån.
Angiveri och förtal användes för att göra 
sig av med ovänner.

Boken är illustrerad med kartor och 
intressanta bilder från livet ombord på far-
tygen. Tyvärr har bildkvalitén blivit dålig 
på grund av att papperskvalitén är låg, men 
det kan man ju inte lasta författaren för. 

Gunnar Åselius har skrivit en intressant 
och faktaspäckad bok, som är väl struk-
turerad och därför lättläst. Notapparaten 
är omfattande i anslutning till respektive 
kapitel. Boken ger en initierad och värde-
full inblick i orsakerna till Östersjöflot-
tans uppgång och fall under åren 1921 
till 1941. 

Kanske kan sovjetflottans uppgång och 
fall efter andra världskriget ha sina rötter i 
mellankrigstiden? Den som är intresserad 
av sovjetisk marin doktrin måste läsa den 
här boken.   
    
    

 


