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Att såväl stormakterna som deras paktiänder utbil
dar sabotageförband har länge varit känt. Det är 
alltså inget nytt man kunnat konstatera under det 
senaste halvåret. Alls icke så. Vetskapen härom 
emanerar framför allt från andra världskrigets da
gar. Och sedan dess har bl a olika typer av littera
tur i ämnet funnits tillgänglig. Den minnesgode 
läsaren erinrar sig också att FLYGvapenNYTT i 
artikelserien om Falkland-kriget (för drygt ett år 
sedan) berättade om britternas Special Air Service 
(SAS) och Special Boat Service (SBS), om dessa 
spanings- och sabotageförbands verksamhet bak
om de argentinska linjerna. Och medio februari i 
fjol utgavs från Flygstaben (inte från Försvarssta
ben som alltför många tycks tro) en öppen oriente
ring om just sabotageförband - dess mål och me
del. Skriften rönte då föga uppseende t ex bland 
våra massmedier. (Texten återges härbredvid.) 
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Men onSdagen den 12 DIetober i 
höstas ropade kvällstidningarnas 
löpsedlar ut att de sovjetiska mini
ubAtarna i den svenska skärgArden 
var bemannade med specialträna
de sabotageförband. Nästa dag ha
de även de flesta morgontidningar
na ämnet pA första sidan. 

Upphovet till rubrikerna var en 
artikel, i den stora schweiziska mi
liIärtidskrlflen International Defen
se Review nr 911983, kallad 
"Spetsnaz - the Soviet Union's 
special forces". Som författare an
ges Viletor Suvorov, pseudonym för 
en till väst aVhoppad sovjetisk offi
cer. t artikeln beskriver han ingA
ende den typ av sovjetiska militära 
enheter som den svenska försvars
maleten benämner diversionsför
band (brigader), pA ryska "brigåda 
spetsialnovo naznatjenija" - briga
der för speciel/l ändamAI, i Sovjet
unionen vanligen förkortade 
" Spetsnaz". 

Man kan tillspetsat säga, att det 
behövdes öststatsanknytning till 
vissheten om sabotageförband 
samt förekomster av miniubAtar ut
med Sveriges kuster, för att kopp
lingen skulle locka till braskande 
tidningslöpsedlar m m. 

••Orden "Spetsnaz" och diver
sionsförband har sAledes pA senare 

/Id varit i var mans mun. SA här 
gav tidskriftskollegan ArmeNylI i 
sitt nr 5183 - med hjälp av ett sov
jetislet militärlexikon - förklaring 
till orden, som egentligen bara är 
nyare uttryck för en verksamhet 
som förekommit under lAng tid i 
krigshistorien. 

••D;version.- Vilka uppgifter 
har dA de mycket speciella enheter 
inom Sovjetunionens väpnade styr
kor, vilka gAr under benämningen 
Spetsnaz och i Sverige kallas di
versionsförband? Varför heter de 
sA? LAt oss se pA den sista frAgan 
först. Ordet diversion kommer av 
latinets diverciv och divertere, 
vända bort (uppmärksamheten 
f~n) och betecknade redan under 
romartiden ett anfall eller trupprö
relse i vilseledande syfte, skenan
fall. 

Diversion har dock i svensk mili
tärterminologi varit ell ganska 
okänt ord och det är därför inte 
märkligt att mAnga upplevde en 
känsla av nAgot främmande och 
nästan övernaturligt när talet om 
dessa diversionsförband började 
sprida sig IAngt in i hemvärnskret
sarna. 

I sovjetisk terminologi förekom
mer ordet relativt ofta. En avdel
ning som opererar pA djupet av 
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* * Risken för överraskande anfall ökar. Stormakterna dis
ponerar redan i fredstid stora stridsberedda styrkor. Dessa 
kan snabbt lufttransporteras eller insättas på annat sätt. Den 
tekniska utvecklingen av olika transportmedel underlättar 
överraskande anfall. För att ett överaskande anfall skall lyc
kas, måste för totalförsvaret viktiga anläggningar tidigt slås 
ut. I Sverige disponerar bl a Flygvapnet många sådana objekt. * Den konventionella metoden att bekämpa viktiga anlägg
ningar är anfall med flyg och robotar. Vid överraskande anfall 
är tiden för förbekämpning kort. Många anläggningar har ett 
gott fortifikatoriskt skydd och kräver insats av stora angripar
resurser. Andra metoder har bl a därför vidareutvecklats. Ut
nyttjande av sabotage av olika slag har fått ökad betydelse. 
Särskilda sabotageförband utbildas för insats tidigt och redan 
före ett egentligt krigsutbrott. Ja, t o m nu i fredstid arbetar 
sabotörer. En del aktiva som 'sovande', andra aktiva medan 
"vi sover". *Skyddet av Flygvapnets personal, anläggningar 
och materiel har därför en avgörande roll. Det är väsentligt för 
Flygvapnets personal att vara förberedd på sabotageförban
dens verksamhet. Sabotage är inget nytt, men metoderna har 
förfinats. Låt Dig därför inte överraskas! Det finns i sådana här 
fall bara EN segrare! * * * 

"med räD aD döda" 

Förberedelse i fredstid. - För allt sådant sabotage, som utgör 
beredelser för sabotage mot vik en del av förbekämpningen. 
tiga objekt utförs i stor utsträck Förberedelserna består bl a i 
ning i fred. Detta gäller framför uppsökande av lämpliga sabota

geobjekt , inhämtning av informa
tion om dessa och planering för 
hur de skall förstöras. Vilken per
sonal som skall utföra sabotaget 
kan samtidigt utklaras. Anskaff
ning och uppläggning av erfor
derlig materiel genomförs. Pla
ner för mottagande av sabotage
patruller eller värvning av agen
ter, som skall utföra sabotagen, 
görs upp. 

Dessa lörberedelser utförs 
regel av agenter med eller utan 
anknytning till någon utländsk 
beskickning. En presumtiv agent 
bör ha sin bostad eller arbets
plats lämpligt belägen för att 
kunna lämna rapporter av militärt 
intresse. En agent kan också 
själv utföra sabotage eller ge 
vägvisning och lämna upplys
ningar till sabotagepatruller, som 
sätts in inom området. 

•• Särskilda sabotage
förband. - Specialförband med 
uppgift att utföra sabotage och 
spaning på djupet fanns redan 
under andra världskriget. De 
fanns bl a i Sovjetunionen, Tysk
land, England, Japan och USA. 

Under de senaste decennierna 
har olika terroristorganisationer 
på liera håll i världen utnyttjat sa
botageteknik. 

Stormakterna disponerar i dag 
sådana specialförband. Förban
den organiseras i små enheter. 
De luftlandsätts huvudsakligen 
med fallskärm i grupp eller pa
trull. Även överföring med mini
ubåtar förekommer. Vissa enhe
ter kan komma att insättas innan 
konventionell förbekämpning har 
påbörjats. Genom sabotage del
tar de i och förkortar förbekämp
ningen. De kan också försvåra 
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motstAndarens omr;}de med spa
ning, eldöverfall och förstörings
uppgifter, dvs vad vi kallar jägar
förband, brokar benämnas dlver
sl6nnaja gruppa - diversionsav
delning. 

I ryskan används även ordet i 
politiska sammanhang. SA t ex 
fanns i försvarsministeriets dags
tidning Röda Stjärnan den fjärde 
augusti -83 en artikel med rubriken 
"Beslutsamt molsf;}nd mot imperia
lismens ideologiska diversion (di
versija)". 

Uppslagsorden Divers/ja och 
D/versionnaja gruppa behandlas 
över en hel sida i den sovjetiska 
militärencyklopedin. Diversion 
kan man där läsa - är en verksam
Ilet som bedrivs av mindre avdel
ningar eller enstaka personer inne 
pA motstAndarens omr;}de med syf
te att st;} ut militära och industriella 
objekt, sambandssystem och kom
munikationer samt att pAverka 
motstAndarens försvarsförmAga 

moraliskt och psykologiskt genom 
att döda viss personal och förstöra 
militär materiel. Inledningsvis 
skall uppgiften vara att Astadkom
ma förvirring hos motstAndaren och 
fAdenne att vända uppmärksamhe
ten bort frAn den egna kraftsam
lingsriktningen. 

Diversion förekommer enligt 
uppslagsverket även i fredstid och 
sf;}r dA för "undergrävande verk
samhet". Denna syftar till att för
svaga presumtiva motstAndares 
militära och ekonomiska styrka. I 
texten framhävs dock att s;}dant be
drivs i fred endast av imperialistis
ka stater riktat mot de socialistiska 
länderna och revolutionära be
frielserörelser. 

•• Diversions- och spa
ningsförband. - Diversionsför
band - eller diversions- och spa
ningsförband, den sovjetiska mi/i
tärencyklopedin använder denna 
dubbelbenämnIng, är specialutbil
dade underavdelningar avsedda att 

förutom ovan nämnda verksamhet 
sättas in för spaning, desorganisa
tion inom civil och militär lednings
och försörjningsverksamhet, fAng
förhör, dokumentinsamling mm. 

Beroende pA uppgiftens art kan 
personalstyrkan i dessa enheter 
variera frAn enstaka till tiotals 
man. De utrustas med nödvändig 
beväpning och materiel för diver
sionsuppdrag, t ex minor, special
gjorda sprängladdningar, automa
tiska tändanordningar, brandväts
kor, napalm, radioaktiva ämnen 
m m. I diversionsavdelningarna 
kan även ingA specialister av olika 
slag för t ex kemisk krigföring, lör
störings- och sabotageverksamhet 
mm. 

Diversionsförbanden förs dolt in 
pA motsf;}ndarens territorium till 
fols, med fomon, genom fallskäm/s
fällning, med helikopter eller med 
uMtar och andra slags fartyg. SA 
t;}ngt "Sovjetskaja Vojennaja Ent
siklopedija", Moskva 1977. • 
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vår mobilisering, uppmarsch och 
våra motåtgärder. 

• • Uppträdande. - Insättande 
sker som regel gruppvis. Sabo
tagegrupperna skall under lång 
tid kunna uppträda på djupet av 
vårt territorium. De kan livnära 
sig på ortens tillgångar. De kan 
uppträda i uniform (sin egen eller 
vår) eller använda civila kläder. 
De är strikt målinriktade och ge
diget utbildade. Personalen är 
särskilt uttagen för dessa uppgif
ter. De utgör m a o ett dödligt hot. 

Vid insats uppdelas sabotage
förbanden oftast i grupper med 
självständiga uppgifter. Trans
port sker i regel i mindre flygplan 
med en grupp i varje plan . Inflyg
ning sker helst nattetid på låg 
höjd. Uthopp görs på 1 00-200 m 
höjd. Materiel för gemensamt 
behov kan fällas separat med 
särskild fallskärm. För att kunna 
hitta materielen medföljer små 
radiosändare, som automatiskt 
avger signal på förutbestämd frek
vens. OBS! Materielen kan vara 
försåtminerad för att göras oåt
komlig för obehöriga. 

Landsättning kan även utföras 
med helikopter. - Landstigning 
på kusten kan ske från u-båtar 
eller övervattensfartyg/svävare . 
Sabotageförbanden eftersträvar 
dolt uppträdande och snabba, 
överraskande aktioner. 

Vissa sabotagemål har förbe
retts sedan lång tid av i landet 
befintliga agenter. Dessa är de 
enda personer som kontaktas. 
Stöd från eventuella sympatisö
rer accepteras inte. (ff) 

Sabotageförbandens uppträ
dande kännetecknas av stor 
hänsynslöshet. Detta gäller mot 
såväl militär personal som civil
befolkning. Det går aldrig att bli 
"vän" med en sabotör. 

Materiel för verksamheten tas 
från motståndaren. (Fordon, livs
medel m m.) Människoliv torde 
sällan sparas om det inte gagnar 
uppdraget. - Krigets lagar kom
mer knappast att respekteras . 
Primitiva tortyrmetoder för att 
snabbt få fram upplysningar kan 
utnyttjas. 

• • Utrustning. - Utrustningen 
är lätt och endast avsedd för 
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gruppens uppträdande. Materiel 
för sabotageaktioner finns mes
tadels på plats redan i fredstid. 

Beväpningen utgörs av auto
matkarbin med fällbar kolv samt 
pistol med ljuddämpare. Varje 
man har dessutom "attackkniv". 
Knivbladet är fjäderbelastat och 
kan skjutas i väg en lång sträcka. 
I utrustningen ingår "antihund
spray" . Med denna kan förtöljan
de hundar avledas. Uppspårning 
av nedgrävd materiel t ex fall
skärmar kan bl a därmed för
hindras. 

Reservlivsmedel och simulan
tia bl a i form av tabletter med
förs. Insydd i uniformen finns en 
giftkapsel att användas vid even
tuellt tillfångatagande. Dessa 
soldater får enl order inte låta sig 
tas levande. 

Sambandsutrustningen utgörs 
av bärbar kortvågsradio med 
möjlighet till snabbsändning. För 
enkelriktad sändning från grupp
chefen på korta avstånd är varje 
man utrustad med en liten UK
mottagare. 

Spräng- och tändmedel med
förs i regel gemensamt. Hand
granater, pansarskott och split
terminor ingår . Splitterminor med 
verkan på längre avstånd och 
med tidsutlösning utnyttjas. Luft
värnsrobotar kan medföras och 
'utnyttjas mot t ex startande flyg
plan. 

• • Uppgifter. - Mål av vital 
betydelse för ledning octl sam
band såsom stabsplatser, sam
bandsknutpunkter, tele-, radio
och radiolänkstationer samt tele
ledningar är högt prioriterade. 

Angrepp mot flygbaser för att 
förstöra flygplan och oskadliggö
ra flygpersonal prioriteras likale
des. Särskilt inriktas sabotage
grupperna på att överfalla for
don i vilka flygförare och flygle
dare m fl transporteras. Andra 
mål är järnvägs- och landsvägs
kommunikationer, elkraft- och 
annan energiförsörjning och för
råd. Syftet är därmed att störa 
försörjning och skapa missnöje 
eller t o m panik bland civilbe
folkningen. 

Vissa grupper har special
uppgifter att överfalla och döda 
högre militära chefer och ledan
de politiker . 

• • Utbildning. - Utbildningen, 
som är mycket hårdför, är vä
sentligen inriktad på sabotage
och spaningsverksamhet, själv
försvar, överlevnadsteknik samt 
fallskärmshoppning . Officerare 
vid sabotageförbanden genom
går specialutbildning kraftsamlad 
till fysisk träning , närstrid, 
sprängtjänst och fallskärms
hoppning. De kan " i det dvila" 
utgöras av elitidrottsmän. 

Höga krav ställs på fysisk kon
dition och annan lämplighet. Offi
cerst'änsterna är eftersträvans-
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värda såväl ekonomiskt som ur 
karriärsynpunkt. Chefsbefatt
ningarna ligger normalt ett steg 
högre än motsvarande befatt
ningar vid andra förband . Efter
som låg ålder eftersträvas på sa
botageförbandens personal för
tidsbefordras officerarna. 

På övrig personal ställs utom
ordentligt höga krav . God skol
underbyggnad och särskild 
lämplighet krävs. Utbildningen 
syftar till att skapa hårdföra och 
vältrimmade soldater. 

Soldaten blir en hänsynslös 
och framstående motståndare i 
närstrid. Initiativförmåga upp
övas. Vid behov skall han vara 
beredd att offra livet. 

I särskilda hinderbanor upp
övas och prövas soldaterna re
gelbundet. Närstrid övas dagli
gen under den grundläggande 
utbildningen. Stor vikt läggs vid 
närkamp utan vapen. En färdig
utbildad sabotagesoldat är 
mycket skicklig i karate. - Even
tuell tveksamhet hos soldaterna 
att ta i med hårdhandskarna mot 
kvinnliga motståndare arbetas 
bort. 

"Vanlig" hinderlöpning ge
nomförs flera gånger i veckan . 
Härutöver övas hopp från bilar 
och tåg under gång samt från 
hovrande helikoptrar. 

• • Stridsteknik. - Stridstekni
ken är ofta okonventinell men 
framför allt hänsynslös. Al/a me
del som underlättar lösande av 
uppgiften är tillåtna. Stridstekni
ken kan studeras genom uppfölj
ning av "civila" terrordåd de se
naste åren. Utibldningsläger för 
terrorister finns på många håll i 
världen. Här kan tekniken finsli
pas. I praktiken kan stridstekni
ken sedan prövas utan att direkt 
stormaktsinblandning kan påvi
sas. 

"Stormeld och inbrytning" kan 
exempelvis utföras aven med 
sprängämne 'lastad bil som "par
keras" vid anfallsmålet. Ett hål i 
en mur eller vägg kan därvid 
skapas i oväntad riktning . 

Två sådana terroraktioner ge
nomfördes i början av 1982. 
Samma teknik kan användas för 
snabb sprängning av broar. Och 
hösten -83 minns vi säkert alla 
vad resultatet blev vid attackerna 
mot franska och amerikanska 
soldatförläggningarna i Libanon. 

• • Slutsatser för vår del. 
Flygvapnets förband måste vara 
beredda att möta denna mot
ståndare. Vid bevakning måste 
hänsyn särskilt tas till hur sabo
tageförband uppträder. Fantasi, 
tekniska hjälpmedel och känne
dom om dessa förbands strids
teknik är ett villkor för att klara 
ålagda bevaknings- och skydds
uppgifter. Det finns inga tvåor vid 
sådana attacker .. . bara en seg
rare. Det måste va,a DU! • 

Sold.en bli, en hllllYlIIlÖI och frlmll'ende mol1lflnöre I nlmr/d. Inlt/.·
IM(jrm'", upp(jv••. Vid behov ./t.1I Mn v.,. be,edd .n 011,. lIvel. 
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