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Ny ÖB:s första presskonferens: Så övar ryssarna 

landstigning 
 

Av THOMAS HEDBERG 

KARLSKRONA: I somras genomförde den sovjetiska flottan den största 

landstigningsövningen någonsin i Östersjön. Cirka 2.000 soldater med tung 

utrustning "anföll" Ösel, en ö utanför den estniska kusten. 

Det avslöjade den nye överbefälhavaren Lennart Ljung när han på torsdagen mötte 

pressen i Karlskrona. 

— Övningen var helt legal och genomfördes på sovjetiskt och internationellt 

vatten. Men den bevisar att det förekommer omfattande verksamhet för att öva 

landstigningar, sa Lennart Ljung. 

— Vi har en debatt i Sverige som lutar åt att kustinvasionernas tid är förbi. 

Med det här exemplet vill Lennart Ljung, visa att debatten har hamnat snett. 

Den stora landstigningsövningen kom helt överraskande. Den upptäcktes av svenskt 

spaningsflyg på förmiddagen den 30 juni. Stora överskeppningsstyrkor skyddade av 

tunga krigsfartyg och flyg var på väg norrut mot farvatten öster om Gotland. 

Så fort man hade upptäckt företaget beordrade försvarsstaben höjd 

ledningsberedskap och höjd incidentberedskap för flyget och flottan. 

Men snart fick man klart för sig att operationen inte var riktad mot Sverige. 

Under förflyttningen utsattes överskeppningsstyrkan för fingerade flyganfall, bl a 

av det nya sovjetiska bombplanet "Backfire", som ingår i diskussionerna kring SALT-

avtalet. 

Dagen därpå hade styrkan nått till i höjd med Gotlands norra spets och fortsatte 

österut mot Ösel. 

Landstigningen föregick av luftlandsättningar från tunga transportplan och 

understöddes av attackflygplan. 

Övningen hade föregått av en uppladdning av lastningsfartyg från andra sovjetiska 

enheter. Även civila handelsfartyg deltog i övningen. 

Enligt försvarsstaben kan den här övningen tyda på att Sovjet fortlöpande bygger 

upp och prövar landstigningsstyrkor för att kunna genomföra en kustinvasion. 

Anledningen till att försvarsstaben hållit inne med dessa uppgifter till nu är enligt 

general Ljung att man först måste kontrollera uppgifterna noga. 



ÖB betonade vidare att målsättningen för vårt försvar är ett segt motstånd i varje del 

av landet, en seghet som blir mindre ju svagare resurser försvaret får. 

Det är inte tal om att ge upp t ex Skåne utan strid: 

— Om vi finns på. plats i tid har vi chans att rädda Skåne men det kräver en god 

underrättelsetjänst som ger tidig förvarning. 

Om den nye försvarsministern, Lars de Geer, hade ÖB inte mycket att säga: 

— Jag träffade honom för första gången i morse. Han verkar trivsam. Och jag hop 

pas att han blir en bra försvarsminister. 

 
 


