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Hoppfrekvensradar
J Philips hoppfrekv~nsradar ändras frekvensen slumpmässigt från puls till puls
över ett brett· band- ca 450 MHz på Xbandet och 700 MHz på K u-bandet.
Detta åstadkommes genom rotationsavstämning av magnetronen och en· motsya..
rande elektronisk frekvensföljning hos
Jokaloscillatorn.
Hoppfrekvensmagnetronen är uppfunnen
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och utvecklad vid Philips Teleindustri AB,
som även tillverkar den för svenska och
utländska kunder.
En hoppfrekvensradar h ar bättre följenoggrannhet än en fastfrekvensradar på grund
av glittringsreduktion. Upptäckt av måt:i
sjöklotter sker snabbare genom dekorrelationen av klottret.
Den största fördelen med denna radartyp

är emellert;d motståndskraften mot såväl
avsiktlig som oavsiktlig elektronisk störning, som i Philips hoppfrekvenssystem är
utomordentligt stor tack vare bandbredden.
Systemet medger också valbarhet mellan
hoppfrekvens och fastfrekvens med MTI.
Philips Teleindustri AB
Fack 175 20 lärfalla l
Telefon 0758 - l 00 00
Telex l 09 43 philtel s

Ledamoten
DAG SANDSTROM

Föreningen
Sveriges Flotta
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Inträde sanförande vid Sällskapets sammanträde den 2 oktober 197 5 .
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Det aktiva stambefälets roll
den vilande
krigsorganisationen

Föreningen
Sveriges Flotta
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm
Tel. 08/11 26 42, 11 26 63

Stambefälct i försvarsmakten spelar i sitt yrk esli v två roller. Den ena i fredsbefattning och den andra i krigsbefa ttning. Fredsbefattningen kan vi lämna tills
v idare. Krigsbefattnin gen däremot tä nker jag granska lite närmare.
I krigsbefattningarna - inom det gällande repetiti onsöv ningssystemet - arbetar och samarbetar stambefälet i stor omfattnin g med reservbefäl och värn pliktigt befäl. Vi stambefäl har väl grundad an ledning att vara både tacksamma
för och imponerade av det engagemang med v ilk et våra reservare och värnpliktiga kamrater agerar i sina roller i krigsförbanden, liksom över den kunskap
och utbildningsvilja de visar. Det är ju roller som de spelar v id sidan av uppgifterna i det civ ila arbe tet.
Att befä let på ak ti v stat också agera r i två roller tycks dock inte vara lika
uppmärksammat. skillnaden mellan arbetsuppgifterna i fredsorga ni sationen och
uppgifterna i krigsförbanden är inte mindre för många a v oss aktiva än skillnaden mellan civil ve rksamhet och militärtjänst för reservare och värnpliktigt ·
befäl. Det är ge nerande för oss att ställas i situationer där aktivt befäl inte har
" släppts" a v den militära fred stjänstgöringsm yndigheten , samtidigt som civila
företag och myndigheter i så stor utsträckning släpper till folk för övningar
med krigsförbanden. Hur age rar då vi, som är stambefäl, i vå ra roller i krigsförbanden?
Hur motsvarar vi de kra v och förväntningar som vå ra rese rv- och värnplik tiga kollegor har rätt att ställa på dem som är yrk es befäl i förs varsmakten?
Vi har ju den stora förd elen att ha samma arbetsgivare i våra två roller, men
har vi samma stö t tnin g fr ån v å ra arbetsgivare som vå ra civ ila kollegor har ?
Få r vi förutsättningar , möjligheter, resurser att va ra " bäst i klassen" och har
vi stöd i bestämmelser m m så att vi kan ve rk a med optimal effekti vitet i krigsfö rbanden?
Det är närmast den sistnämnda frågan jag hä r vill ta upp och då i först a hand
granska ans varsförh å lland ena avsee nde dc tre hu vudfunkti onern a
•

e
e

utbildnin g
mobiliseringsplanläggn in g
krigsplanläggnin g
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Utbildning

Mobiliseringsplanläggning

I "Skolreglemente för flottan. Repetitionsutbildning" (SRF :rep 197 4) fastslås
att örlogsbaschef är utbildningschef (UC) för repetitionsutbildning, och därvid
disponerar bl a fartygsförbandschefer och bataljonschefer som biträdande UC
för sina krigsförband. Fartygschefer och chefer för kompani (motsv) disponeras
i egenskap av utbildningsledare (UL) för sina enheter.
Den tid nämnda chefer disponeras är avsedd att räcka för genomförande av
krigsförbandsövning (KFO) och särskild övning (SO) jämte planläggning och
eftera rbeten i anslutning till dessa.
SRF :rep innehåller bl a även riktlinjer för reservpersonals tjänstgöring, vilka
här redovisas som jämförelse.
Med stöd av SRF:rep kan COrlB disponera bitr UC och UL följande antal
dagar:

Trots att begreppet "mobplanläggning" varken finns defini erat i " Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur" (NomenF) eller i begreppsförklaringar till
"Mobiliseringsinstruktion för krigsmakten" (MobiK), torde det vara allmänt
vedertaget att mabplanläggning avser upprättandet av planer för att sammanföra personal och förnödenheter till krigsorganiserade förband.
Mobi K reglerar och klarlägger utförligt ansvarsförhåll andena. Här finns anledning att citera följande : " ... mabgruppchef och chef för mabenhet bör i den
omfattning detta är möjligt delta i mabplanläggningen för eget krigsförband."
Med hänsyn till mabplanläggningens karaktär av " långtidspussel" torde det i
praktiken ställa sig svårt för vid resp förband krigsplacerad personal att delta
häri annat än spoi\adiskt. Ansvaret för att mobplanerna upprättas och hålls aktuella åvilar jml MobiK otvetydigt mobmyndigheten.
De krigsplacerade förbandschefernas ansvar kan, då det gäller mobplanerna begränsas till ett utbildningsansvar, innebärande att SO och KFO skall bedrivas
så att förbandscheferna själva och deras personal kan tillämpa vad som står
planerna rörande olika mobalternativ.
Om erforderlig tid för mabutbildning inte ges under SO och KFO, eller rätt
personal då inte kan disponeras, finns enligt SRF:rep möjlighet att påfordra
mobiliseringsövning i form av mobiliseringsgenomgång. Härigenom torde erforderlig tid stå till buds för en kritisk genomgång av uppgjorda mobplaner samt
för rapportering av erfarenheterna till mobmyndigheten .

Budgetår

Verksamhet

KFO-året -2

Grovplanering SO
Simplanering SO
Genomförande SO
Efterarbeten SO
Grovplanering KFO
Slutplanering KFO
Genomförande KFO
Efterarbeten KFO

Antal dagar
Bitr UC

"
KFO-året
-1
KFO-året

UL (stam)

s
s

s

11
3

11
2

UL (res)

2
11
2
3
3
32
2

s
s

s

32
3

32
2

Summa und er en fyraårsperiod
Bongående semesterdagar (medel tal)

69

57

55
4

Netto under en fyraårsperiod
Medeltal per år under en fyraårsperiod

69
17,25

57
14,25

51
12,75

"
"

Det bör observeras att tabellen redovisar tid för utbildningens planering, genomförande och avrapporrering. Att denna tid behövs för rent utbildningsarbete, speciellt då för större förband , framgår a v erfarenheterna från senare år.
En annan sak att observera är att SRF :rep endast tar upp biträdande UC
och UL bland förbandspersonalen. Min erfarenhet är att för större förband erfordras i regel att bitr UC disponerar såväl sin ställföreträdare som sin stabschef under lika lång tid som han själ v är engagerad. Hittills har detta fått lösas
medelst "fixning". För att vinna stadga i systemet borde SRF:rep kompletteras i detta avseende.
Med tillgång till nämnd personal och under förutsättning att alla grundhandlingar för resp förband - i första hand stridsplan och mobiliseringsplan
finns i rättat och aktuellt skick i god tid före SO, räcker den angivna tiden för
utbildningsverksamheten.
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Krigsplanläggning
StabsiM:l anger att verksamheten i krig förbereds så långt möjligt genom i fred
utarbetade stridsplaner. Trots att begreppet "krigsplanläggning" inte heller finns
definieras i NomenF, torde man generellt kunna säga att man genom krigsplanläggning förbereder den verksamhet som förbandet enligt planerna skall genomföra efter fullbordad mobilisering. Detta sker i stridsplan och/elle!· stående
order för förbandet.
Enl MobiK skall strävan vara att befälsförhållanden mm vid mobiliseringen
överensstämmer med krigsplanläggningens befälsförhållanden.
I order från högre chef (t ex i form av stridsplan som skall gälla som order)
tilldelas varje förbandschef en eller flera uppgifter, resurser för dessas lösande
samt anvisningar m m för verksamheten, på sätt som framgår a v StabsiK.
Att själv utarbeta sin egen stridsplan, det är bästa sättet för en förbandschef
när det gäller att

e
•
•
•
•
•

klarlägga innebörden av erhållen uppgift
skaffa sig erforderlig kunskap om sitt förband och dess miljö etc
bilda sig en uppfattning om tänkbara hot
förvissa sig om att han fått erforderliga resurser
ta fram handlingsalternativ för att kunna lösa sina uppgifter och
skapa förutsättningar för rätta beslut.
217

Det är lika vik tigt att ställ fö reträdaren, stabschefen och nyckelmän nen i staben är helt insatta i stridsplanen . Därför är det ett rimligt krav att dessa i
största möjliga utsträcknin g får möjlighet att delta i utarbetand et av stridsplanen . Detta har stor betydelse både för förbandets och för dessa befattnings havares effektiva funktion.
Utnyttjand e av krigsplacer ad personal på detta sätt förekomme r i mindre
utsträcknin g i flottan än i kustarti lleriet och armen, där detta planläggnin gsarbete genomförs under krigsplanlä ggningsövn ingar såsom en naturlig och rege lbundet återkomma nde del av fredsverksa mheten.
OB utger sammanstä llningar över dylika övningar och CM har utkommit
med kompletter ingar härtill, dock utan att något egentligt system fastlagts.
Det har flera gånger konstaterat s att vi som är befäl på aktiv stat i flottan
"gästspelar " i våra roller inom krigsorgani sationen på ett alltför oengagerat sätt.
Skälet härtill torde till v iss del vara bristande förståe lse för yrkesuppg1ften,
d v s otillräcklig motivation . Redan i unga år och därefter kontinuerli gt måste
vi vara inriktade mot ansvar och aktivt agerande inom krigsorgani sationen. Kraven p å oss )Om individer ökar i takt med att vi får mera ansvarsfyl ld a befattningar i denna organisatio n.
Vidare innebär det nu va rande sättet för angivande av vitsord att man tar
alltför liten hänsyn till hur indi viden skött sitt krigsförban d. Detta bör tas upp
i samband med pågående arbete med vitsordssystemet.
Ytterligare ett skä l till vår låga moti vation torde v ara att vi, när det gäller
ärenden rörande krigsorgani sationen , i en alltför begränsad utsträcknin g håll er
komaktern a levande utefter befälslinjer och ordervägar mellan nyckelindiv iderna
i denna vilande organisatio n. Här kan såväl mabmyndig heter som fö rbandschefer göra en insats för ökade personkont akter.
Den avgörande faktorn är emellertid svårighetern a för de personalpla cerande
myndighete rna att pussla ihop fred s- och krigsplacer ingarna så att de stämmer
in i repetitionsö vningssyste met. Strävan bör vara att ås tadkomma ett fastare
krigsplaceringssystem .
När det gäller krigsplanlä ggnin gsarbetet måste krigsp lacerade chefer p å aktiv
stat ges ett definierat ansvar. De måste vidare få reella möjligheter (tid) att vidta
de åtgärder detta ansvar kräver och icke såsom nu vara beroende av "välviljan"
hos resp fredsmyndi ghet eller övertalning sförmågan hos t ex flottans personalavdelning.

Tidsaspekter
Den tid som anges i SRF:rep räcker- som förut nämnts - i regel endast till
för utbildnings arbetet.
I ett "rullande system" torde behovet a v tid för krigsplanlägg ningsarbete kunna begränsas till ett par veckor va rje fyraårsperi od under förutsättnin g att
ändringar inom resp krigsförban d undviks under löpande period. Andringarn a
bör koncentrera s till en tidpunkt som om möjligt anpassas till förbandets repetitionsutbil dnin gsrytm.
Tidsuttaget för krigsförban det sku lle då bli enligt följande schema :
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Förslag
TIDSUTTA G FOR KRIGSFO RBAND
Summa dagar för ut b en! SRF :rep och krigsplanlä ggning en l Stabsi M.
(Inplacerin gen på tidsaxeln endast exempel)
~ !:1.1:_!~;.!'.

l?~f~~
UL

lli 'l'H UC , S'l'r' ,
S 'l'AlJS C, NYCKl!:LhJÄN I S'l'AlJ

KRIGSPLANLÄGGNIMGS~VNING

5

5

KRIGsPLANLÄGGNINGSÖVNING

5

5

GROVPLANERING KFtl

5

KFÖ-ÅRET

-3

KFIJ-ARET

-1

1/7

LUTPLANERING KFO
'KFtl GEt 10MFÖRANDE
~FTERARBETEN KFtl

KFO-ARET

- - - - -+---~

5

5

32
3

32
2

79
19

67
17

1/7

FÖR 4-ÅRSPER I OD
~1EDELTAL PER ÅR

S: A

w~----Antalet dagar som en kompanich ef (motsv) ägnar åt krigsförban det skulle
då bli 57 för utbildning en! SRF:rep och 10 för krigsplanlä ggning alltså totalt
67, d v s 17 dagar per år i medeltal under en fyraårsperi od.
För bataljonsch ef (mots\') skulle antalet dagar bli 69 för utbildning enl
SRF:rep och 10 för krigsplanlä ggning, eller tillsamman s 79, d v s 19 dagar per
år i medeltal under en fyraårsperi od.

(Som jä mföre lse kan namnas att antalet arbetsdagar för en " medelmånad"
är 21. )
D et. är inte för mycket begärt att den krigsp lacerade fö rbandsc hefen ges möjlighet - eller varför inte rätt - att ägna knappt en av å rets må nade r åt
sitt förband . De in vä ndn ingar, som kan göras avseende "kon tid öve r" åt den
ordin arie arbets uppgiften är inte re levanta. V i har ett y rk e med två oft a mycket
olika ordinarie arbetsuppg ifrer. Vi måste kunna fy lla båda ro ll gestaltern a på ett
meningsfull t sätt.

Det finns 100 000 -tals
svenska män som fått utbildning
på våra optiska instrument.
Vi har nämligen til lverkat sikten och annan optik åt
försvaret sedan 1940

Sammanfatt ning
För a tt skapa stadga i och bättre tilltro till flottans kr igsförberede lsea rbete
måste de n fö rbandsproduce rande myn digheten, Chefen för mar in en, p å ett Idarläggande sätt dokumentera en fast handlingsno rm avseende samtliga fö lja nde
kä rn punk ter som gä ll er an sYar och roller

e

Ma bmyndi ghet har an svaret för
uppgö rande m m av mabplan er
att stridsplaner för underställda förband finns
att sama rbete med krigsplacerade chefer etableras .

•

K rigs pl ace rad chef skall beträffande eget krigsfö rband
sätta sig in i förba ndets mabplan
utarbe ta och periodvis revidera förbandets stridsplan (motsv) p å tid
som anges i StabsiM
leda utbildningen vid SO och KFO på tid som anges i SRF:rep .

Kompassvinkelmätare för arm€m

Spegelreflexsikte för 40 mm akan
m/ 48

stridsvagnss ikte OPS 1 för
stridsvagn S

Luftvärnssikte typ Kelle r för
kulspruta

'1975

Varje befäl på aktiv stat har befattning i två organ isationer
fre dsorganisationen
- krigso rganisationen

•

Båda befattningarna måste skötas. Vitsord från båda dessa befattnin gar
skall ha inverkan p å befordran.
Normer av här skisseral slag ;ir en förutsättning för att stambefälet utan
" p ersonli ghetskl yvning" eller dåligt samvete skall k un na agera på ett t illfredsställ ande sätt i sina båda roller.
Som sammanfattande riktmärke för stambefälet föres lås följande pa roll:
- EN ARBETSMÅNAD PER ÄR FOR KRIGSFORBANDET !
...

~

det skall vi fortsätta med för det kan vi

AB
~v~s~rv~~~R ~~~T~~s~~oNT
Jungnerinstrum Stockholm
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_Fack
171 20 SOLNA 1

Telegram :
Telex: 1592 J ungner S

Estradsamtal om utbildningsfrågor
Ett exe mpel på kvalifice rat
utvecklings arbete-

Plastminsveparen M 31 U

l

Kungl Örlogsmannasäll skapets sammanträde den 9 april 1975 i VästerJ.s
ägnades J.t utbildningsfrJ.gor. Problem rörande utbildning av stampersonal
vid marinen och motsvarande personal mom en svensk mdustrt ( ASEA)
diskuterades.

'j

Fö lj ande frågor belystes i inledningsanföra nden och i den efterfölj an d e diskussionen
l.

Förutsättningar som grundskolan och gymnasieskolan ger.

2.

Utb ildnin g till ... Vad konstituerar utbildningsmålet en "färdig", användbar offi cer, ingenjör etc? Exempel från de olika sektorerna.

3.

Behov av vidareutbi ldnin g. Vidareutbildning som grund för befordran. In dividens motivation för v idareurb ildnin g. Allmänbildning och spec ia liserin g.

4.

Uppdelni ng av vida reu tbildnin g i tiden.

5.

Officerens tre roller (chef, fackman, utbildare). Finns motsvarigheter
dustrin?

6.

Karak tärsdan ing. Ex isterar detta fortfarande?

7.

Utbildningsmeto der och utbildningsteknik . Varierande principer för olika
stad ier.

8.

Det militära utbildningsväsen det har tidigare haft namn om sig att va ra
högtstående och föregångare särsk ilt i fråga om metodik. Gäller detta fortfara nde ?

111 -

I det fö lj ande återges huvuddragen a v inledningsanföra ndena .

Ledamoten Bo Granath:

INLEDNING OCH FRÅGA l

Utvecklingsarbetet har anförtrotts

K*V KARLSKRONAVARVET AB

Kungl Orlogsmannasäll skapet har un der några å r behand lat ämnen inom sitt
arbetsområde i form av estradsamtaL
Det fö rsta ägde rum i Malmö 1972 och behandlade ubåtsfrågor. Sedan fö ljde
1973 ett estradsamta l i Göteborg, som behandlade flottiljledare 1 framtiden.
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1974 - även i Göteborg - behandlades vå rt behov av hydradynamisk forskning. I december 197 4 behandlades marinen och havstek niken.
Samtalen har rört sig om teknik av olika slag, hur den skall utnyttjas och
hur den kan tänkas utvecklas i framtiden. Man har också diskuterat hur tekniken påverkar och i framtiden kommer att påve rka det taktiska utn yttjandet av
sjöstridskrafterna. Att hithörande problem är v iktiga för marinen och p åkallar
uppmärksamhet och intresse är sj äl v klart.
Men det är också självklart att även de människor som verkar inom marinen
också är förtjänta av uppmärksamhet. I va rje fa ll kan det vara viktigt att stanna en stund inför de krav på utbildning som teknik och taktik ställer på marinens befäl. Frågan är ju också angelägen och intressant därför att all den
förfinad e tekn iken och den utstuderade taktiken är till ringa nytta om det inte
finns männi skor, utbildade för att ta hand om de marina vapensystem en.
Ett estradsamtal över utbildningsfrågo r kan också ha ett allmänt intresse.
Alla har vi en lång utbildning bakom oss. De flesta a v oss har också under delar a v vår tjänstgöring utö vat läraryrket. Som föräldrar har vi också haft möjlighet att fö lja den moderna sko lans ut veckling och även i v iss må n kunnat
bedöma dess resultat. I det ämne som kommer att behandlas i kväll kan v i
därför alla betrakta oss som experter.
Debatten om skolan har var it liv lig de senaste åren. Den har förts i pressen
och genom debattböcker. Debatten har delvis varit hå rd och i må nga fall
mera rört skolans former än dess innehåll som det framg å r a v läroplaner. Enligt min uppfattning bör dagens debatt behandla utbildningens innehåll. En annan inr iktning tror jag lätt skulle leda till alltför kä nsloladdade inlägg .
Inledningsanförandet skulle även va ra inledning till den diskussionspunkt
som behandl <p· det underlag som grundskolan och gymnasieskolan ger. J ag vill
helt kort uppehålla mig v id vad "en förälder" till studerande ungdomar kan
iaktta. Av nämarnas syn p å saken får panelen i övrigt kommentera. I de delar jag har försökt följa mina barns sko lgång, tycker jag mig ha kunnat konstatera att lä rop lanen i naturvetenskapliga ämnen är mera omfattande än då jag
sj älv gick i skolan. Men effekti vi te ten i inlärningsmetoden är förmodligen inte
densamma. Dels beror detta på den yttre störnivån i form av prat och buller
är väsentligt mycket högre än i den gamla skolan. Detta är emellertid ett skolans problem och lämnas därför åt sidan . Men dels beror den försämrade inlärningseffekten också på att tiden för inlärning blivit mindre, vilket t ex för matematiken inneburit att man kommit att lära sig vissa type xe mpel för problemlösning. Varje annat problem blir nästan olösligt för den normale men ändock
ambitiöse eleven. Förhållandet bekräftas a v jämförelse mellan två sys kon där
tidsskillnaden i skolan är sex år. Fortsatta studier för den äldre visar att tillräddig grund ges för att gå vidare i natur ve tenskapliga studier. K ra ven på elevernas sjä lvd isc iplin är dock stora. Jag tror sålunda att grundskolans och gymnasieskolans läroplaner till sitt inneh å ll gott och väl täcker de grundläggande
k ra v som erfordras för v idareutbildnin g inom samhällets olika sektorer.
Dessvärre har skolans former gjort det svårare för eleverna att tillägna sig
läroplanern as innehåll.
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Öve rstelöjtnant H Jkan Uby :

INLEDNINGSANFöRAN DE öVER FRAGA 2
En officer etc är inte helt " färdi g" efter " utbildning till" . Jfr fråga 3. Han
skall dock efter " utb ildning ti ll" va ra färdi g i den bemärkelsen, att han ska ll
kunna gå ut i praktiskt arbete och i detta, samt ge nom vid areutbildnin g och
fortbildning ut veck las till någo ntin g som funnits såso m ett slutbgt utbddningsmå l redan fr ån utbildningens början.
Jag tar som exempel utbildnin g till regementsofficer . Vi har inom ~örsva ret
någo nting som kallas obligatorisk utbildning. Den om~attar " utb:l?t:mg. tdl "
( = aspiran:- och kadettskola) , vape nsla~ss ko l a \efter 2 a~) samt tmlttarhogskola allmän kurs (efter ytterligare 4-5 ar). Utbddmngsmalet for denna obltgat;riska utbildnin g är t e vi d kustartilleri et: spärrbataljonschef i krig och kompanichef i fred . I fortsättningen utgår jag från detta utbildningsmål eller mot~
svarande befattningsnivåer vid övriga delar av försvaret. Vad konstituera r da
detta utbildnin gs må l?
Av benämningarna framg å r , att det är fr åga om att kunn a fun ge ra som
chef. Vad krävs då av en chef? Ett fullständigt svar på denn a fråga skulle kunna fylla en hel bok (och har också gjort så). Eftersom det s!utltga utbddntngsmålet måste kunna ses som en ledstjärna och snabbt kunna få ngas under hela
utbildningens gång, bör man söka sig fram till en starkt förenklad konkretisermg.
Här ett exempel p å en såda n:
Leda verksamhet mot angivet mJl.
För vår regementsofficer kan preciseras:
Leda spärrbataljon i krig.
2 Leda kompani i fred.
M ålen för dessa förbands verksa mhet finn s definierade.
En fortsatt a nalys leder lätt fram till upprepade frå gor : Vad innebär detta?
Låt oss gå ett steg till- men förenkl at!
= planering, organisation, samordnin g, order, an vJsntngar, kontroll
Det är människo r som skall ledas.

Ledning

åtgärder och metoder för att få människor att effektuera det
gemensamt verka mot avse tt
som konstitu eras av ledning
m ål)

c=

E n förutsättning för att kunna utöva lednin g (och även leda rskap) är ki4nskaper. Kunskapskravet kan vara mer eller mindre accentuerat. Ge nerellt kan man
nog säga, att kravet avtar med höjning av chefsnivån. Militärb efä l h~var ~ n , ge~
neraldirektören, chefen för ASEA etc behöver (många anser t o m bor) eJ ha sa
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in gåe nd e k unskaper inom hela sitt ansva rsområ de som chefer på de lägre m våe rn a.
För chefer i tekni ska befattninga r kan dock kunskapskrave t va ra fr amträd ande.
J ag ska ll n ämna y tterli ga re en sa k som v i alla av erfarenh et vet är vi kti g i
p raktisk t taget a lla befa ttnin ga r. D et ä r förm ågan att klart och redi gt present era eller f ram ställa ett stoff för a nd ra människor. Såväl skri ftli gt som muntligt.
K un skaper båtar fög a om de ej kan v ida rebefordr as till andra. (Undantag finns.
T e in ge njörer i konstruktion sa rbete.)
E tt speciellt områ de är pedagogi k en , d v s metoder att eff ekti v t överföra
kunskaper till andra. För en bli va nde civil y rk eslärare ä r d etta det övergripande utbildningsmålet. D et har en framt rä dande plats även inom utbildningen
till y rkesofficer. Detta beroende på att offic erens upp gift i fr ed upp till
v iss å lder i stor utsträckning bes tå r av lärarverksamhet. D et finn s ett intimt
samband med den tidigare nämnda presenta tionstekniken .
I utbildn ingsmålet för led ande personal inom försvaret och industri en kan
så led es i regel följande in grediense r avs kilj as:

2
3
4

Ledning
Ledarskap
Presentationsteknik
P edagogik (i en del f all mindre framt rädande)

Kommendörkapten Lars N orrsell:

INLEDNINGSANFöRANDE öVER ÄMNET "VIDAREUTBILDNING I DAG OCH I MORGON. BEDÖMD UTVECKLING"
1960 och 70-talen kan bland a nnat karaktäriseras som d e d ecennier d å utbildningsexplosionen slog ige nom i det svenska samh äll et. Ex pl os ionsvågens utvec klin g ha r emellertid fr ä mst varit horisontell, del vis till fö rfång för " tjock leken" och " produktern as" an vä ndnings möjligheter bl a för ma rin t bruk .
Inom kri gs makten har v idareutbildni ng av den fas t anställda personalen varit en naturlig föret eelse. Inom fl ot ta n, som jag i fortsättnin gen komm er att beha ndla (och därvid enbart regoffutbildnin g), har systemet med ma ximalt treårskommenderin gar indirekt ga ranterat att var och en får nå go n form av v idareu tbildning. Jag vill red an här söka göra en definition beträffa nde innebörden av begreppet vidareutbildning. Kommend ering till ny befattnin g, i vilken
vederbörande tidiga re ej tjänst gjort, med för vidareutb ildnin g o a vsett om teoretisk kurs ingå r för e eller under kommender in ge n.
M ånga inom flottan har emellertid den uppfattningen att utbild ning är synonymt med teoretisk kurs. Allt ö vri gt r ubriceras oftast som pra ktisk tj änst i bef attnin g. D etta är enligt mi n åsik t felak tigt. Eftersom hu v uddelen av fl ottans
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personal tjänstgör i befa t tnin ga r - och må nga i för de m nya befattnin ga r ä r v id areutbild nino-e n inom fl ottan sed an lä nge av m ycket sto r omfattn in g.
Vå rt probl em ä~ emell ert id fr äms t av ett ann at slag. Vi mås te ha v ida reu tbildnin g även i "vertikal led" .
U ttrycket " organi sat io nsbestämmande ma teria l" är vä lkänt. J ag anser a t~
man med lika stor rä tt skall tala om organisationsbestämmande personal. V 1
måste betänka a tt d en regoffaspirant (18 år gamm al), so m antas i år och få r den
gr undu tbild:1ing v i id ag har fas tställt, gå r i pension fö rst år 20 17. Vid d enna
t idpunkt har många st ri dssystem och fart ygs typer som v i har i da g säker l1gc n
utrangerats. D e v apensystem som han , mot slutet av sin karriä r, har att leda ell er
utb ild a i finn s id ag kn ap past ens p å r itbo rd en. Vi d planerin g fö r komm ande
vapensy stem mås te orga ni sati onens mö jligheter att v id are ut bilda befintli g personal beaktas avsev är t mer än idag om ba lans "m~inn i ska - mas ki n" ska ll kun na up pn ås.

Vad erfordras då a v morgo ndage ns regoff. J ag v ill a llm ä nt beskr iva omfa ttningen inom följ and e tre huv udrub r ik er:
e tek nis k kompetens
<!t god förm åga att fö ra befäl
e bred allm än utb ild ni ng
Det system v i ha r id ag omfattar följ ande utbild nin g av rege mentsoff iceren.
O bligatori sk utbi ldnin g ti ll och som regementsoffi cer in nehå ller 3,25 å r vid
KSS, 0,75 år v id VRS och 0,5 år vid MHS AK. T iden emell an dc olika teoret iska ku rsern a få r ge nerel lt bet rak tas som v id are utbi ld nin g.
För v issa office rarare t ill ko mmer äve n 2 år v id MHSHK. E n fä rd igutbild ad
regoff tar i d age ns sys tem med andra ord minst 10-1 1 å r att "p roducera" om
vederbör ande ha r 3-å ri gt gy mn as ium på Na ell er Te linjen vi d antag nin r;.
Hur står sig då d age ns system och " p rod ukte r" gentemot mor go ndage ns bedömd a behov?
Teknisk komp etens. Behovet ökar ge nerellt. Förutom p rob lemet att hå ll a nivå n v id antagnin g, v ilket fr a mge nt dessvä rr e ka n bli en fl ottans angelägenh et
inte bara för lå ngväga re, ser jag beho v a v ökad tekn isk kompetens i framt iden.
Fö r att taktiskt kunn a hantera ett vapensystem måste även f ramge nt f innas
k unskap om de tekni ska lösnin ga rn a, dess sty rka och dess svagheter . (P are nteti skt
ka n jag nämna att vid id ag ha r mycket sto ra problem med att få fl ottans systemtekni ker a nvä ndb a ra p å d e sen aste strids- och eldled ningssystemen trots ett
mycke t hårt ur val vid antag ning.)
God f örmåga att fö ra befäl. Aven här se r jag behov a v ökad förm åga. V id
M HS har und er sena re å r till komm it en må lin r iktad leda rskapsutbild nin g. E n
gemensam satsning mella n fö rsv arsgrena rn a p å en ny led a rskapsbok ha r ny lige n
startat. Dessa t ing är enl igt mi n bedö mn in g ba ra börja n av en lång ut vecklin g.
E t t befäl måste ku nna led a sin personal oavse tt den tekn is ka milj ö d e har a tt
verk a inom.
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Bred allmänbildning kan innebära allt från samhällskun skap till språk eller,
för att ta en aktuell fr åga, kun skaper motsvarande sjökaptensexa men . Enbart
bred militär allmänbildnin g har under senare år ställt ökande kra v. FPE-system,
utbt!dnmgsteknologt , för sv a rskunskap, debattek nik för att ta någ ra exempel. Jag
bedömer att utvecklinge n här komm er att fonsä tta som den har börjat. Varje
nytt ämne för sig är kansk e inte så kr ävande, men sammantagna så spränger de
snart alla kursuder. E n ökad satsnin g på språ kutbildnin g tror jag därjämte är
ofrånkomlig.
. Vilket ytterligare utrymme f inn s d å för sty rd 'uidareutbildning, d v s utbild nmg där vederbörande ej samtidi gt uppehå ller en befattning, utan är elev. Om
man utgår från anställning vid 18 års å lder och p ension erin g v id 60 å r, finner
man att dagens regoff som ge nomgå tt högre kurs v id MHS har va rit elev i teoretisk utbildning und er ca 17 % a v d en totala tjänstgöringstiden . Med utgångspunkt t att den ob ligato riska utbildn inge n ä r kl a r v id ca 30 å rs åld er blir förhå ll andet elev/ej elev l :3,5. Idag är stä ndigt ca 50 rego ff ele ve r. E;1 ge nerell
ök nin g av den obligatori ska utbildnin gen med l å r inn ebär att y tterligare ca
25 regoff kommer att vara eiever.
En li gt min åsikt kommer till gå nge n på perso nal för sty rd v idareutbildning
att mycket snart sätta en gräns för vidareutbildning oavsett behovet härav.
Såvitt jag kan se blir man tv ingad att göra prioriteringar. Jag har d å bedömt
att den erforderli ga tekni sk a bakgrunden måste bli den selno r man först får
inskränka på. Motivet för d etta är främst följand e: Tekni sk skolning kan
ske ombord . Där finns materi elen, d ä r finn s tekniker. Detta innebär en ökad
satsning p å s k "on the job training". E n så dan utvec klin g pågå r utomlands. Jag
tror att. Vi har utrymme för mer sty rd praktik samtidigt med tjän st i befattnmg. Mm resonemang gäller ge nerel lt fö r samtliga regoff. Möj li ghet till differentiering så ·att ett få tal alltid kan inneh åll önskvärd kompetens komm er alltid att finnas.
Jag vi ll a vsluta detta inledningsanförande med en samman fa ttning av vad jag
tror . att framtidens behov av vidareutbildning. I förhålland e till dagens sys tem
ser pg ?.kade behov inom teknik, ledarsk ap och allmänbildning. Jag ser dock
tn gen mo;!Ighet att komm endera p ersonal till teoretisk v idareutbildning i den
ökande omfattning som i och fö r sig är önskvärd. Jag ser ett ökat behov av
s~ tsning på styrd utbildnin g und er praktisk tjänstgöring ombord. Jag ser svångh eter att framgent kunna hå lla en god teknisk standard i den takt utvecklin gen kommer att krä va .

Rektor A Olsson:

INLEDNING TILL FRAGA 5
En strukturering av chefsarbetet i roller/arbetsuppgifter är en intressant utgångspunkt för diskussioner exempelvis i samband med utbildning av chefer.
Inom ASEAs utbildningsa vdelning pågår för närvara nde framtagn in gen av en
kurs för kontorsarbetsledare (avser de lägsta chefsnivåerna inom kontoren). I
kursen ingår ett avsn itt med rub riken "Chefsrollen" där syftet är att kursdeltagarna skall göra en analys av det egna chefsarbetet med avsee nde på olik a
roller/arbetsuppgifter. Analysen skall sedan led8. fram till en personlig priori tering av de olik a typerna av arbetsuppgifter och ett förslag till hur den disponibla tiden i chefsarbetet skall utnyttjas.
De tre rollerna som angivits för officeren kan mycke t väl överföras på cheferna i ett industriföretag . För att konkretisera rollern:.t v ill jag emellertid göra
en något finare indelning. Det må sedan diskuteras t ill v ilken av de tre nämnda
rollerna nedanstående roller skall föras.

Roll

Exempel på arbetsuppgifter

a) Fackman , specia li st

Några exempel
Beroende på befattning.
med teknisk inrikring: mekaniska och elektriska beräkningar, konstruktionsuppgifter,
produktionsplanering etc.

b) Resursplanerare

Bedöma vi lken arbetsvolym som gruppen
kan klara, bedöma vilka resurser som behövs v id toppbelast ning, tidsätta olika arbetsuppgifter, fördela arbetet på olika medarbetare etc.

c) Svara för ideskapande,
utveckling, långsiktig
planering

Formulera mål för gr uppens verksam het,
föreslå ideer till nya produkter och tjänster, ta initiativ till rationali seringsåtgärder,
planera långsiktiga utvecklingsprojekt.

d) Personalledare/ persona ladministratör

Motive ra och stödja medarbetarna, följa
upp resultat, genom delegering låta medarbetarna bredda och fördjupa sitt kunnande.
Vidta åtgä rd er för fort- och vidareutbi ldning av medarbetarna .
Medverka i rekrytering, anstä llni11g och in t roduktion av nya meda rbetare. Utarbeta
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utvecklingsplaner och medverka till jobrotatton.
Administrera personalärenden , t ex permi ssionsfr ågor.
e) Ta ansvar för egen utbildning
och ut veck lin g

Följa litteratur och tidskrifter inom det egna fackområdet. Föreslå deltagand e i interna och externa kurser. På eget mitlattv
ta itu med nya arbetsuppgifter .

Jag v ill inleda diskussionen med följande pås tåenden och frågor.
En å terkommande synpunkt när tillsättande av chefer diskuteras ä r att V I
(inom indu str iföretaget) a lltför mycket baserar urvalet av chefer på prestationer i rollen som fackman. Exempel: den sk ickli ga försäljaren blir en svag
sä ljledare, den duktige konstruktören mi ss lyc kas med att leda en grupp konstruktörer etc.
Hur fungerar tillsättandet av chefer in om försvar et? Finns n ågon v iktning
av de tre rollernas betydelse vid tillsättandet av en chef?
2

Närin gs li ve ts demokratisering är idag ett mycket ak tuellt debattema . De
lå ngt gående förslag som finns i Arbetsrättskommittens betänkande kommer
att ställa nya kra v på cheferna. Vilka förskjutningar mellan ch efsrollerna
kan vi för vä nta oss och hur skall vi förbereda cheferna för dessa förändrin gar? R esonemanget to rde kunna överföras på chefer inom försvaret.

INLEDNINGSANFöRAN DE I FRAGA 6
an lag, livssy n, kynne och mycket annat. D aning =

p åve rkan

Vad är den svåraste uppgift en människa kan ställ as inför? I va rj e fa ll en
av de svåras te är att vara ledare i krig. Människor som skall lösa sådana utomorden tligt svåra upp gifter mås te så långt möjligt besitta särskilda egenskaper
oc h färdigheter.
Det ä r dä rför vi inom kri gs makten, och dä r vid icke min st inom marin en, måste ägna denna fråga den allra största uppmärksamh et. Och det gör vi ge nom
att Chefen för marinen prio riterat befälsutbildningen fö re något annat.
I min fonsatta fram ställnin g hämtar jag exempel från Sjökrigss kolan. P å
denna skola utexa minerar v i årligen c:a 200 regoff, resoff och vpl off för flottan
och kustartilleriet. Dess u tom ett 20-talmari n in ge njörer.
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e
e
e
e

Ledarskapets psykologi med en stor mängd praktikfall som diskuteras
Krigspsykologi med diskussioner
Pedagogik
Personalvå rd

Gemensamt för hela ledarskaps urbildningen ar "människan i centrum". Respekt för människan. Fasthet men välvi lja .
Några deltal jer
e Tala sanning; vara hederli g
e Fusk; skolk
e Ordningsregler

Ledamoten Rolf Skedelius:

Karaktär =

Och huvudämnet på denna skola är ledarskapsutbildning.
Karaktären p åverkas av många faktorer, bl a:
1) arv, 2) hemmiljö, 3) skolmiljö, 4) fritidsmiljö och alla de människor man
träffar i dessa miljöer.
När eleverna sam las på KSS möter man sålunda un ga människor med betydande sk illnader i li vssyn.
Mitten av 70-talet: God rekrytering. Under senare år fyra sökande till varje
plats.
Ungdomarn a är värda all respek t. Vakna, sanningssökande, ve tgiriga och (de
som antas) moti ve rade. För att få balans mås te något negati vt nämnas: Slarv,
"pratsamhet" och (trots yttre karskhet) ofta osäkra på sig sjä lv a.
Redan andra dagen på skolan konfronteras elevernas med sitt hu vu dämne,
ledarskap . skolchefen träder fram för eleverna och meddelar dem deras rättigheter och deras skyldigheter D etta med rättigheter accepteras mycket län. skyldigheterna är kanske mer svå rsmälta . De fl esta uppfattar dock detta med krav
som någo t positi vt. Många kadetter ha r direkt till mig framfört detta . Så även
föräldrar.
Amnet ledarskap är ett kombinerat reoret iskt och praktiskt äm ne. Någ ra av
de teoretiska delarna:

Den praktisk a delen av ledarskap på KSS besrår
människor.
e Instruera
e Hålla föredrag
e Leda diskussioner

att agera framfö r andra

de flesta fa ll har vi intern TV till hjälp. Efteråt visas eleven i TV-rutan .
Den agerande eleven får börja bedöma framträdandet. Därefter tar kamraterna
vid . Det är ingen tvekan att här ger övnin g färd ighet. Individen .b,lir.,säkrare
och säkrare. Hans tilltro växe r. Han får respekt för sig själv. 'D ett:F 'ä t av särskild betydelse eftersom, som sagt, dagens skenbarr karska ungdom ofta är osäker på sig själ v.
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Men v i försöker · karaktärsdana icke blott genom utbildning utan även på
annat sätt. Det främsta är ge nom exemplets makt.
Ingen får undervisa p å KSS utan att först ha gått igenom en särskild befälskurs som vi själva anordnar. D är gå r vi igenom:
e under visningsmetod iken
e lära ren som exempel för eleverna. (Hans livssyn, hans kunskaper, hans
språk val, han s puts och stil.)

LARARSTYRD UNDER VISNING
enkelriktad : instruktör

Jllll--+ elev
" VISA
I N STRUERA
OVA"
Ar metoden lämpli g eller olämplig?
När? Var?

Och för att ytterligare beton a den vikt CM tillmäter exemplets makt vill jag
jag nämna att till va rje kurs kommend eras en s k kurschef. Han följer kursen
fr ån första dagen i det militära och till sista dagen kadetterna är kadetter. D v s
i 3 1/4 å r. Denne re goff väljs med den största omsorg. Vi har många års erfarenh eter när vi säger: " Såd an kurschef, sådan kurs". Detta om någo t är exemplets makt. D etta är karaktärsdaning.
Nå, hur lyckas v i. Ja, det finn s in ga instrument med vilka man kan känna
av resultatet. De ungdomar som kommer till KSS är under utveckling. Hur
myc ket kan tillskri vas KSS insatser och hur mycket hade änd å kommit? Det
ve t V L mte.
I vart fall v ill jag sluta mit t inlägg med det motto som vi har för karaktärsdaningen vid KSS. Och det är: "Vi v ill skapa ledare med ett kallt huvud, med
ett varmt hjärta och med rena händ er".

SJAL VSTUDIER
Kan tillkomsten av självinstruerande materiel moti ve ra att själ vs tudier utnyttjas i undervisningen? När? Var?

Ledamoten Per Fernander:

GRUPPDYNAMISK UNDER VISNING
utan utsedd ledare ur gruppen.
Ar det auktoritä rt att t ~. befälet i gruppen?
Ar det "fult" att va ra ledare?

INLEDNINGSANFöRANDE I FRAGA 7 OCH 8
Trots ve ttiga läroplaner dä r må lsättningar (målbeskrivningar) och kravnivåer
formulerats i moderna utbildningstermer blir det inget nöjaktigt utbildningsresultat om inte dels tillräckliga utbildningsresurser materiellt och personellt dispon eras, dels de rätta undervisningsmetoderna utnyttjas.
Fortsättningsvis vill jag ge några synpunkter på undervisningsmetoder.
Undervisningsmetoder anpassas till aktuellt stadium i utbildningen:

Militä r utbildnin g

Grundutbildning
rekrytutbildning
utb före ka d ettsko la
Kadett skolor
Vapenofficer ss kol or
Militärhögskola (= chefsutbi ldnin g)
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Måhända jämförba rt civilt utbildningsst a dium 1nom näringslivet

Vo lontä rutbildnin g t ex i y rk ess kolo r

Arbetsledare
Tjänstemanna } - utbildn in g
Utbildning fö r t ex di v isionsc hefsbefa ttningar och VD

dubbelriktad: lära re

llll>-+
~

auditorium

DISKUSSION
När? Var?

GRUPPSTUDIER
med utsedd ansvarig gruppledare ur gruppen
eller

När och var är dessa under vis nings metoder lämpli ga?

•
I diskussionspanelen deltog följande:
Rektor A Olsson, utbildningschef vid ASEA
Overstelöjtnant H Uby, tidigare chef för KA utbildnin gsav delning
O verstelöjtnant l K rapp e, chef för marinens kompaniofficersskola
Kommendörkapten U Oredsson, chef för utbildnin gsavdelnin ge n vid Ber ga örlogsskolor
Kommendörkapten L Norrsell, chef för flottan s utbildnin gsav delning
Ledamoten G Schoerner, chef för personal- och utbildnings kontoret vid FMV-M
Ledamoten R Skedelius, chef för Kungl sjökrigsskolan
Ledamoten P-G Fernander, linj echef (numera stabschef) v id Militärhö gs kolan
Ledamoten B Granath, sekrete rare i Kungl Orlogsmannasällskaper.
Efter inledningsanförandena följde inlägg från deltaga re i diskussionspanelen
och en allmän diskussion, som dock icke redovisas i denna översikt.
Läsekretsen inbjuds att for tsätta diskussionen i tidskriften!
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Brittiska motortorpedbåtar i Östersjön
Sommaren 1919 uppträdde ett nytt vapen - morortorpedbåre n - för fö rsta
gången i O stersjöområdet, närmare bestämt på Finska v iken. Sedan april opererade här en brittisk eskader besråe nde av kryssare och jagare för att stödja de
unga balriska randstaternas kamp för si n självs tändighet, samtidi gt som man
skyddade den tsarisriske generalen Judenirj' sjöflank under dennes operationer
från Estland mot Perrograd i ett försök att störta den nya röda regimen. Liksom under slutet av föregående år höll konteramiralen si r Walter Cowans eskader den Röda flottan effektivt bl ockerad i Kronstadt bukten, uran att likväl
kunna tvi nga den till öppen strid .
I sl utet a v maj förs tärktes den brittiska eskadern med tv å kryssare, en jagardivision och en ubåtsflottilj och stödjepunkten fl yttades fr å n Reva! (Tallinn) till
Björköarna vid Ka relska näset, varifrån der va r lättare att övervaka motståndarens rörelser. Juni månad förflöt i ställningskrigers tecken med smärre skärmyrslingar och ömsesidiga fö rluster. Och i mitten av månad en debuterade motortorpedbåten på denna krigssk ådeplats.
För landsättn ing a v agenter bakom de fientliga linjerna fram fö rde britterna
i hemlighet r;vå s k Coastal Moror Boats, CM B 4 och CM B 7. Dessa va r gru nd gående, snabba mororbåtar med träskrov av firman Thornyerafts 40-fots typ,
som medförde en 45 cm torped i en brunn akterut. Dylika bå tar hade alltsedan
sommaren 1917 använts vid den flandriska kusten mor tyskarna. Firm an hade
även byggt en något större 55-fots bårt yp kapabel att föra två torpeder. Alltsomallt levererades ett 100-ral dylika torped bå tar för Royal Navy under kriget
och 25 blev färd iga året 1919-22.
Natten 16/ 17 juni attackerade och sänkte CM B 4, med löjtnant A ugusrus
Agar som chef, ryska kryssaren Oleg i va ttnen mellan Kronstadt och fort K rasnaja Gorka. Efter denna framgång tilldelades Cowans eskader en flottilj omfa ttande åtta enheter a v den större mtb-typen . Den energiske a miralen ville gå
offensivt till väga. Meningen va r att med dessa bårar överraskande bryta in i
Kronsradrs hamn och sänka därvarande fartyg samt förstöra dockanläggningarna. Denna "operation R K" utfördes natten 17/ 18 aug av sju bå tar (CMB 24,
31, 62, 72 , 79 , 86 och 88) under ledning av kapten C. C. Dobson och resulterade
i att slagskeppen Petropavlovsk och Andrei Pervozvannyi torpederades och
sattes ur funktion, depåfartyget Pamjat Azova sänktes. Kryssaren Rjurik och
dockportarna undgick däremot torpederna. Till priset av tre båtar och 15 man
hade britterna paralyserat ryska O stersjöf!ottan för lång tid f ramåt. Angreppet
mot K ronstadr väck te berättigat uppseende, icke minst i Finland, va rs flott a
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Thornyero/t 55 fot s mtb med tvJ 45 cm torpeder och tv å motorer.

då tog sin a förs ta stapplande steg. Morortorpedbå ten tyck tes va ra ett mycket
anv ändbarr vapen inom de begränsade finländska farvattn en.

Finland anskaffar mtb
Det fin lä ndska mtb- va pn et föddes redan 1920, kort efter der fr ed med Ry ssland slutits och landets själ vständighet tryggats. De första båta rna köptes från
Italien, där de s k MAS-båtarn a (Moroscafi Anti Sommergibili ) under vä rldskrigets senare hälft med framgång använts av itali enarna mot dubbelmonarkin s
fl otta i Adriatiska havet.
D e till Finland inköpta MAS 220 och MAS 221, byggda 1918 hos firm an
Fratelli Orlando i Livorno, k allades MTV 1 resp MTV 2. Bokstäverna är en
förkortnin g av finskans Mootrori Torpeda Vene (= Moror Torped Båt) . De
mätte 13 ron, träskrovets dim ens ioner var 16,2 X 3,0 X l ,2 m. Toppfarren var
bara 25 knop. Beväpningen bestod av två 45 cm torpeder, fyra sj unkbomber
och en kulspruta . Denna båttyp lämpade sig väl i Medelh avet, men i Finska
v iken med dess korta och branta vågor visade den sig vara mindre lämpli g.
Den låga, skarp a förstä ven hade en viss ben äge nhet a tt redan i r in ga motsjö
skära ned och väta ned besättn in gen. Torpederna förd es på var sida i fä llbara
dä vertar, ett tidsödande och opraktiskt system. I sk jutläge hängde torpederna
så lågt, att vågorna ofta nådde dem. Vid ka ll väde rlek frös de lätt fast och kunde ej rubbas. Farten var alltför låg och begränsade båtarnas användning till
skärgårdsområde t. Trots dessa nackdelar hölls dessa första mtb i aktiv tjänst
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under hela två å rtionden inom Finlands flotta. (Under andra världskriget hade
ingen annan flotta så hopplöst föråldrade mtb i aktiv tjänst!)
Inom de många under 1920-talet uppgjorda finländska flottprogrammen in tog motortorpedbåtar självfallet en framträdande p lats. Det första av regeringen år 1921 föreslagna anskaffningsprogramm et upptog 30 båtar. Kustförsvarskommittens av år 1922 hela 48, och ett reducerat program året därpå 38 båtar.
På grund a v ekonomiska, poliriska och andra omständigheter kunde inger a v
flottprogrammen förv erkligas. Finlands första omstridda flottlag antogs först
hösten 1927 av riksdagen. Programmer va r då kraftigt beskuret. Av motortorpedbåtarna återstod blott fyra.
A v dessa inköptes rvå, MTV 4 och MTV 5, å r 1928 från England a v specialisren i branschen, firman John Thornyeraft & Co Ltd, Woolston. Skro ven till
de två övriga MTV 6 och MTV 7 byggdes 1929 på licens vid Åbo resp Borgå
Bårvarf AB . Den brittiska firman levererade motorerna. Båtarna var av 55-fots
typen, försedda med p å byggt steg. De mätte 12 ton och var i bästa fall kapabla
för 40 knop . Skrovet hade elliptisk spantform, vilket kombinerade låg vikt med
stor hållfasthet. De två torpederna förde s i rännor bredvid varandra i aktern
och avlossades under gång i kursriktningen, varpå båren girade undan . Metoden försvårade ert taktiskt användande a v bå rarna i skärgården nattetid. Nämnas må, att Royal Navy vid denna rid redan utrangerat så gott som samtliga under kriget byggda rhornycrofrare och arr firmans orderbok under 1920-raler
uteslutande upptog beställningar till utlandet, bl a Finland och Sverige.

Två Thomycroft-båtar i skärgården kort före kriget.

En femte mtb, MTV 3, hade 1926 i experimentsyfte konstruerars av Borgåvarver. Denna hade Thornycroft-skrov, men torpederna fördes på italienskt vis
upphängda p å var sida. Systemet var inre lyckat, men för finländska förhållanden dock att fördraga framför det brittisk a . Samtliga båtar borde slutligen
varit en aning större och snabbare.
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Under 1920-ralet hade Finland anskaffat endast sj u motortorpedbåtar. Och
därvid blev det i över rio års rid . Vid krigsurbrottet hösren 1939 var dessa
bårar redan totalt föråldrade. Britter och italienare hade för länge sedan övergått till modernare, effektivare båttyper. Men Fin lands flotta nödgades föra krig
med sina ålderstigna " trälådor" ända rill utgången a v år 1942, vilket bland
momsrående väckte ömsom förv å ning, ömsom beundran.* De skänkte sina besättnmgar otaliga sjöblöta upple velser och maskinpersona len en hel del huvudbry.
I detta sammanhang må framhållas, att Sveriges flotta redan i början av
1930-taler utrangerat sina första mr b (N r 1-4) anskaffade 1921 från I ralien
(M AS 231-232) och 1925 från England (Thornycrofrs 55-or). De senares skrov
låg ännu 1939 upplagda på Karlskrona örlogsvarv. Fyra moderna bårar hade
då beställts fr ån England. Men kriget kom emellan och endast Vasper-bårarna
T 3 och T 4 hann levereras i januari 1940, medan " Power Boats" T 1 och T 2
beslagstogs och blev britti ~ka MGB 44 och 45. Iställ et lyckades marinen från
Italien i mars 1940 förvärva fyra begagn ade mtb av Baglieno-typ (M AS 506,
508, 511, 524), vilka numrerades T 11-14 och i april samma å r rustades i Göteborg. Jämförbara båta r erhöll det krigförande Finland först våren 1943 . De
hade behövts redan tre år tidigare.

Organisation och taktisk utbildning
År 1936 hade de fin lä ndska " numrerade" krigsfartygen erhållit riktiga namn.
De intetsägande numren ansågs va ra alltför opersonliga och menligt p åverka
personalens rjänstenir. Motortorpedbårarna begå va des med följande namn:
"MAS-båtarna" blev Sisu (Kampanda) och Hurja (Vildsint), försöksbåten lsku
(Hugg) och "rhornycroftarna" Syöksy (A nsats ), Nuoli (Pil), Vinha (Rasande)
och Raju (Obändig).
Under förkrigstidens seglationsperioder deltog blott 3-4 bå rar i de a v Kustflottan föranstaltade stridsövningarna, resten hölls upplagda. Emedan personalen icke kunde logera ombord, hade ett moderfartyg oviilkorligen behövts.
Problemet lösres rillfälligr genom att någon kanonbåt eller större minsvepare
an vä ndes för ändamålet. Avsaknaden a v ett ordinarie depåfartyg r vang torpedbå tarna att hålla till i närheten a v Helsingfors örlogsstation. Först 1941 fick de
ett eget moderfartyg, då ångare n von Döbeln (1876-1953, 666 brr) för värvades
fr ån Finska Ångfartygs AB. Denna passagerarbåt ägde hyrturrymmen för ett
100-ral personer, salonger och lastrum . Under år 1944 tjänade också s/s Aranda
(1920, 592 brr) tillhörande Sjöfansstyrelsen såsom logementsfartyg.
Vid övningarna förvärvade 1mb-männen erfarenhet i handhavandet av dylika farkoster i der typiska skärgårdsområde, som bekransar Finlands hela sydkust ända till Åland. Trots att båtarna egentligen inte lä mpade sig för skärgårds,,. Fänrik Peter Möbius, som med d e tyska motortorpedbåtarna sommaren 1941 vistades
i finländska vatten, skrev om sina finska kolleger bl a: - Finlands flotta nyttjade ställvis båtar, vilka av vår flodpolis på Saale säkert förvägrats trafiktillstånd. Med dessa
förd e finnarna t o m krig . . . ( P. P. Möbius: Schnellboote . Preetz! Holstein 1961 ).
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Mtb Syöksy med kamouflag emdlning.

strid , visade de sig va ra användbara v id säluandet av infarterna. Emedan deras
insatsmöjligheter på öppna havet i fullt dagsljus också var små, koncentrerade
man sig på inövandet av torpedanfall i mörker och dåli g sikt strax utanför
skärgårdsbrämet . God kännedom om farlederna, förmåga att gripa initiativet,
att ha ndl a snabbt i ö ve rraskande situationer, personligt mod och ståln erver var
de kvalifika tioner en m t b-chef förutsattes äga. A ve n underbefälet måste vid behov kunn a träda ti ll. Torpederna var mestadels av 45 cm T /12 Whitehead-modell, tagna som krigsbyte 1918 ur efterlämnade ryska förråd. Begränsade övningar i min- och sjunkbombsfälln ing avhölls tillika. Emedan båtarna hade träskrov, var de mycket Ömtåliga vid gång i is. Till v intern togs de därför tidigt
upp och för va rades i skjul på Orlogsstationen eller Sveaborg. Motorerna nedmonterades oc.h fördes till verkstaelen för översyn .

Behov av nya mtb-typer
Sveriges marinöverdirekt ör hade vå ren 1938 företagit en stu dieresa till västeuropei ska länder för att inhämta de senaste rönen ifråga 0111 motortorpedbåta r.
P å samma sätt gästade en finländsk delegation våre n 1939 Italien och England för
att bekanta sig med deras konstruktion, an vä ndning och utvecklingsmöj li gheter.
De befintliga båtarna va r, som sagt, redan omoderna och i Sverige strukna ur den
väs teuropeisk a län der för att inhämta de senaste rönen ifråga 0111 motortorpedbå tar, gästade en finländsk delegation vå ren 1939 Italien och England för att
bekanta sig med deras konstruktion, användning och utvecklingsmöj ligheter. De
befintli ga båtarna var som sagt, redan omoderna och i Sverige strukna ur den
aktiva li stan . De äldre mtb-typerna hade också ett begränsat taktiskt vä rde.
Det gälld e därför att finna nya t yper, lämpade för de egna lokala fö rh ållandena. D et visade sig, att tre från vara ndra märkbart avvikande båttyper an vändes inom t ex Italiens, E nglands och T ys klands flottor. Inom dessa på området ledande marin er hade privata brittiska och italienska bå tvarv experi menterat med racerbåtar som utgångspunkt. Detta resulterade i planande, föga
sjödu gli ga, typer med hög fart. Motorerna var i allm änhet bensindri vna, för ma236

rin användning modifierad e flygmotorer, som icke alltid var de bästa.
I Italien byggde Baglieno-varvet i Varazze stora serier av en lätt båt i mahogny med två bottensteg, avsedd för kortvariga framstötar fr ån ett välorganiserat depåsystem. Utrymmena ombord var mycket små och i enklaste laget,
sjödu gligheten begränsad. Som kraftkälla tjänade två 1.150 hkr Isatta-Fraschini
marinmotorer, som gav toppfarten 45 knop. Två torpeder medfördes på akterdäck i katapulter med v ilka de i avskjutningsögon blicket "slungades" utombords.
De brittiska varven och konkurrenterna Vosper Ltd, Portsmouth och British
Power Boat Co, H ythe, hade helt frångått bottenstegen till förmån för V-bottnen som medförde bättre sjöduglighet. Deras skapelser p åminde närmast om
stora racerbåtar. De var försedda med brygga och utr ymmen för besättningen.
Tre lätta bensinmotorer t yp Napier-Lion p å 450 hkr resp ovannämnda IsattaFraschini gav samma hasti ghet som de ita li ens ka. T vå 53 cm torpeder fördes i
tuber på däck på ömse sidor om styrhytten .
Tyskarna gick helt och håll et and ra väga r. Efter några försök med små båtar utvecklade LUrssen-varvet i Bremen-Vegesack en rätt stor, rundbottnad båttyp med goda sjöegenskaper och nödiga utrymmen för den rundligt tilltagna
20-mannabesättn ingen. Båtarna var utrustade för längre aktionsradie även i dåligt väder. Fanen var lägre än hos de brittiska och italienska, blott 30- 35
knop . Istället för lättare bensinmotorer hade man valt tre c:a 2.000 hkr dieslar
(Daimler-Benz resp Man). Fyra 53 cm torpeder medfördes, två under backen i
inbyggda tuber och t vå i reserv på däc k.
A v de aktuella båttype rna föreföll den sjödugli ga tyska "Schnellboot" va ra
mest lämpad för nordiska fö rhållanden . Men leveransmöj ligheterna var begrän sade, emedan Kriegsmarines forcerade byggna dsprogram tog varvens hela kapacitet i anspråk. Den finländska kommissionen förordade då anskaffning av
italienska båtar. Beslutet var såtillvida riktigt och tursamt, som förbindelserna
till Italien, trots kriget, så gott som hela tiden kunde upprätthållas. Sverige gick
in för brittiska mtb, av vi lka dock, som nämnts, blott två levererades. Fyra
köptes alltså senare fr ån Italien.
Vid det finsk-ryska vinterkrigets utbrott 1939 blev fr ågan om nyanskaffning
av motortorpedbåta r plötsligt bränna nde a ktuell. Förfrågningar utomlands resulterade i att bara två än så län ge icke krigförande makter, Italien och USA
var villiga offerera Finland sådan a. Hos Baglietro beställdes därför fem båtar
och hos Higgins Industries Inc. tolv för leverans våren 1940. Den all männa
politiska och militära utvecklingen ledde till att USA icke fullföljde leveranserna, utan överlämnade båtarna RB 1-12 till England inom ramen för !end/
lease-avtalet. De ingick sedermera såsom MGB 69-73 resp MGB 100-106 i
Royal Navy och upplevde aldrig Ostersjövattnen. Bristen p å lämpliga marinmotorer åter fördröjde leveransen av de italienska båtarna. De försågs slutligen
med svaga flygmotorer, med lägre fart än stipulerat och tekniska bekymmer
som följd. Dessa fem enheter av Hurja-typ levererades först i april 1943 landväge n och med båt fr å n Genua till Åbo.
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I mars 1941 gavs Åbo Båtvarf AB i uppdrag bygga sex bå tar med Baglienos
licens. A ven här förd röjdes arbetet på grund av bristen p å material. Först i juli
1943 överlämnad es denna T aisto-klass till flottan. Typen var den bästa a v alla
finska mtb. Genom vissa förändri ngar i bottenkons truktionen hade toppfanen
ökats till 50 knop. Samma vå r tillkom ytterligare f yra italienska MAS-båtar
(Nr 526-529) kallade jymy -typ. Sent omsider innehade flottan under seglationsperiod en 1943 femton modern a motortorpe dbåtar av italienskt ursprung
p lus två sovjetisk a sådana, tagna som krigsbyte. Sommaren 1944 ställde tyskarna i utsikt en leverans av fyra stora mtb typ S-100 fö r Finlands flotta. Innan de h ann överlåtas, slöts vapenstill estånd med Sovjetunion en och leveransen
inhiberad es. Anskaffnin g av torpeder var även ett problem, ty n ågon inhemsk
till ve rknin g förekom inte. Sedan gamm alt fanns dock ex-rysk a så dan a från
1914-18 lagrade i landet.

Mtb under vinterkriget 1939-40
Motortorpe dbå tarna upplevde Finlands v interkrig 1939-40 blott som en
kort episod utan större dramatik. Den exceptionel lt stränga vintern med stark
köld och ishinder inskränkte användand et av sjöstridskra fter till ett minimum .
Tor pedbårarna s insats begränsades till en tid av endast tre veckor och var utan
betydelse för krigföringe n.
För att attackera de sovjetiska krigsfartyg , som seda n den 6 dec besköt ku stbatteri erna på Björköarna grupperade s tre a ktion sklara bå tar !sleu, Rajtt och
Syöksy jäm te ubåten Saukko i området. Bogserade av kanonbåren Karja/a anlände de p å morgon en den 8 till o rt och ställ e. Väderleken hindrade dem emellertid att gå till anfall. När den sovjetrysk a flottiljledar e n Minsk och fem jagare
begynte beskjuta kustfortet Saa renpää, hindrades båtarnas framstöt mot dessa
a v sta rk sjögå ng. D agen därpå sjö nk temperatur en rill - 10° , Björkösund et
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begynte tillfrysa och området täcktes av tät sjörök. Den 10 dec öppnade fienden
åter eld ur dimman. Isen hindrade nu torpedbårarna att löpa ut. Sedan Syöksy
ränt på grund och isbildningen börjat p å allvar, beordrades divisionschefen
kapten Orvo Peuranheimo att återföra sina båtar till Kotka. Härifrån utförde de
natten 12/ 13 dec en framstöt till vattnen syd Björkö där 12 minor fälldes i farleder där fiendens fartyg brukade uppträda. Fyra minor lades utanför hamnen på det av ryssarna ockuperade Hogland. Effekten av dessa strömineri ngar
är icke med säkerhet känd . Kort därefter förlades båtarna i vinterkvarter i Helsingfors.
Inför den väntade utökningen av båtbeståndet genom leveranser från utlandet, föranstaltades v intern 1940 i hu vudstaden kurser för de blivande mtb-besättningarna. Meningen va r att utbilda kompletta besättningar för icke mindre
än 40 båtar. Torped- resp maskinpersonalen genomgick separata kurser. Officerarna hade två parallell a sådana. Vid den ena utbildades äldre mtb-officerare
till taktiska ledare. Vid den andra skolades yngre aktiva officerare och reservofficerare till båtbefälhavare. Kurserna fullföljdes icke i sin helhet. När läget på
Karelska näsets landfront plötsligt märkbart försämrades, måste en del av kursdeltagarna följa den marinbataljon, som i krigets slutskede insattes i de bittra
striderna vid Virolahti och i den isbelagda skärgården. Utb ildnin gen fortsatte
emellertid sommaren 1940 med praktiska övningar ombord p å Motortorpedbåtsflottiljen, som förbandet nu kallades. När krigstillstånd i juni 1941 åter inträdde mellan Finland och Sovjetunionen, ägde flottiljen vältrimmat folk . Men
båtbeståndet var fortfarande alltför litet och helt efterblivet. De utomlands beställda båtarna hade icke anlänt. De fem gamla " thornycroftarna" Syöksy,
Vinha, Nuoli, Raju och Isku samt MAS-båten Sisu bildade I. Gruppen med
kapten Kulle'rvo Ki llin en som chef. H urja hade utrangerats. Emedan nybyggena
lät vänta på sig, formerades en II. Grupp av fyra Sjöbevakningen tillhöriga
patrullbåtar V MV 9, JO, 11 och 17 under befäl av kapten Holger Carr in g. Dessa utrustades med licensti ll verkade italienska torpedställ p å akterdäck och omvandlades till "hjälptorpedbåtar", vilkas toppfart tangerade 20 knop. Efter de
första dåliga krigserfarenheterna 1941 skildes de dock från flottiljen och återfick sin ursprungliga skepnad. Mtb-flottiljen leddes åren 1941-42 av kapten
Peuranheimo. När flottiljen år 1943 utvidgades och ombildades till en större
fristående avdelning, befordrades denne till kommendörkapten och anförtroddes chefsskapet över samtliga torpedbå tar. Kommenderingen varade kriget ut.

Krigsåret 1941
Vid krigsutbrottet midsommaren 1941 ingick Mtb-flottiljen i den s k A v delta
Flottavdelningen, förlagd till Finska viken och direkt underställd Sjöstridskrafternas stab i Helsingfors. Huvuddelen av Finlands lilla flotta var stationerad i
skärgården väs ter om den vik tiga sovjetiska stödjepunkten Hangöudd som delade farvattnen på det mest fö rargli ga sätt i två operationsområden. Flottiljen
var indelad i två grupper, som ovan antytts. I praktiken hade man således
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egentligen blott fyra något så när effektiva mtb att tillgå. Den 21 juni avgick
flottiljen tillika med depåfartyget von Döbeln från H elsingfors österut till den
krigstida stödjepunkten Kungshamn i Pellin ge skärgård, där båtarna för alla
eventualiteter utrustades med stridstorpeder. I gryningen den 22. gick de tyska
styrkorna till anfall mot Sovjetunionen på alla front er. Men först sedan ryskt
flyg anfallit finl ändskt territorium, gavs sjöstridskraftern a p å morgonen den 26
juni tillåtelse öppna eld. Mtb-flottiljens första krigshandling va r infå ngandet
av en utanför Glosholm nödlandad rysk MBR 2-flygbåt.
Under den sista junivecka n avpatrullerade flottiljen havso mrådet utanför
Pellinge, men blott nattetid, på grund av den ljusa årstiden och fiend ens rätt
livliga flygverksamhet. Sedan de angripits från luften - utan att kunna värja
sig med sina ynkliga fr ån flyg vapnet ärvda ku lsprutor - och sedan depåfartyget von Döbeln den 28 bom bats, sändes flottilj en till Helsin gfors för komplettering och nya uppdrag.
Natten 29/ 30 juni låg hela flottiljen ute för att skydda minfartygen Riilahti
och Ruotsinsalmi vid utläggandet av minspärren " Valkjärvi" NO Kap Juminda
i farleden Tallinn-Kronstadt. Dessa 200 minor utgjorde en börj an på den för
ryska flottan senare så ödesdigra Juminda-barriären, va rs 1.787 minor utl ades
av finnar och tyskar gemensamt. Vid utläggandet av "Valkj ärvi" ävensom en
del andra spärrar medföljde tyska torpedbåtar (Schnellboote) som säkring.
För anfallet mot Sovjetunionen hade nämligen Marinkommando Nord i Kiel
för de finländska farvattnen avdelat sex minfartyg, minsvepare och eskorterare
samt två mtb-flottiljer (1. och 2. Schnellbootflottille om 6 resp 8 båtar), v ilka
opererade från baser i Åbo skärgård och Sveaborg. Dessa kraftiga motortorpedbå tar vann inga större framgångar un der gästspelet i Finska viken, och återvände på hösten 1941 i god tid före isbildningen till hemlandet. Några gemensamma finsk /tyska Jntb-operationer i större skala kom ej till utförande . Därtill var båtarna väl alltför omaka. Tyska mtb uppträdde sedan icke i Finsk a
viken förrän under krigets slutskede 1944.

I anslutning härtill må nämnas, att den sovjetiska Baltiskij Flot (Ostersjöflottan) vid det tyska överfallet förfog ade över 48 mtb eller "torpedkutt ra r" (torpednye katera = TKA) förde lade på tv å brigader under befäl a v kommendörkaptenerna V S Tjerokov och V A Solomatin . Av dessa båtar var 14 stationerade
i Hangö, 6 i L iepaja (Libau) och resten i Kro nstadt, Peipia och andra baser i
Finska viken. Efter en rätt aktiv, men tillika förlustrik in sats mot tyskarna vid
de Baltiska öa rna och vid utrymningen av de framskjutna base rna i väs ter, drogs
de mot hösten tillbaka till det inre av Finska v iken och sa mma nfördes till en
brigad omfattande fyra divisioner. Typbåtar var G-5 med lätt metallsk ro v, hög
fart och brittiskt påbrå samt en större träbåt D-3 med ·italienska förebilder.
Fyra ryska mtb togs av finnarna som krigsbyte åren 1941 och 1944 och införlivades med de egna sjöstridskrafterna. Efter vapenstilleståndet måste de dock
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återbördas till sina ägare.

Sovjetrysk mtb av typ G- 5. Tre dylika togs som krigsbyte av finnarna.

Den f insk a mtb-flottiljens nästa uppdrag blev att anfalla sjöfanen till och
från Hangö. Den 2 juli förlades I. Gruppen till Strömsö i Barösund, varifrån
trion Syöksy ; Vinha och Raju sköts fram till det ute i havsbandet belägna
Jussarö med fri utsikt över leden Hankö-Paldiski. Huvuddelen av den ryska transportflottan var då sysselsatt vid estniska kusten. Trafiken på Hangö upprätthölls med motorseglare. Avsaknaden a v luftvärn och flygskydd på mtb gjorde
dagangrepp ytterst riskabla, ty i stödjepunkten var talrikt, aktivt jaktflyg stationerat.
Den 6 juli rapporterades två seglare vara på inlöpande söderifrån. Två utsända mtb t vangs i den hårda sjögången återvända med oförrättat ärende. Samma kväll stävade tre seglare eskorterade av t vå patrullbåtar i månsken et ut från
Hangö. Vid midnatt attackerades de av Syöksy och Vinha, men torpederna
förfelade må let. Ledaren Syöksy passerade då i ett nytt anfall tätt framför den
främsta skonarens förstäv och fällde sina sj unkbomber, som detonerade under
fartyget och sänkte detsamma. De två ryska patrullbåtarna reagerade för sent.
Efterhand som den tyska framryckningen genom Baltikum närmade sig Finska viken, ökade de ryska transporterna från Paldiski och Tallinn österut längs
kustfartleden . För minering av densamma konstaterade Sjöstridskrafternas stab
att blott mtb komma ifråga. Flottiljen beordrades därför att utan dröjsmål fälla
20 magnetminor mellan Ka lk grund och udden Lobineem . Detta var ett vanskligt företag med hänsyn till de tunga tyska minorna och de halvmurkna skroven.
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Efter något ex perimenterande lyckades man placera t vå minor ombord på var
och en av de tre bästa båtarna. Gynnad av lu gnt väder och fien tlig passivitet
lades 12 minor på avsedd plats i två omgångar (den 9 och 11 juli). Vid samma
tid landsatte flottiljens VMV-båtar frivilliga estniska "clesanter" i Kolgabukten.
F lottilj en nyttjade därefter Pellinge skärgård so m bas.
Den 16 juli anmä lde sig chefen för Svenska kustflottans l. Motortorpedbåtsdivision, kapten Bengt Lind af Hageby, till tjänstgöring vid flottiljen. Den svenska sjöofficeren, en av de drivande krafterna in om Sveriges mtb-vapen, stannade i Finland ända till början av se ptember och delade sin a finländska kollegers
med- och motgå ngar. Redan ett par dagar efter si n ankomst hamnad e han i
stridens hetta.
Natten 19/20 juli lurpassade tre bå tar utanför Kolga- bukten p å en med västkurs rapporterad kon voj, som lik väl undgick bakhållet. I gryn ingen uppenbarade sig i ställ et en jagare av Storosjevoi-typ bakom Malusi-öarna och tog de retirerande båtarna under eld En granat slog ned i Vinhas köl vatten, slet bort rodret och ena propellern. Båten sprang läck och blev liggand e försvarslös . För att
av leda fiendens uppmärksamhet gick Syöksy beslutsamt till angrepp och medan
jagaren kon centrerade elden mot detta nya hot och utmanö vrerade den fullt
sy nli ga, långsamm a torpeden, bogserades den skadade Vinha till tryggare va tten.
Under de följande dagarna utsattes flottiljen för nya flyganfall både till sjöss
och i sin bas, varför man den 25 juli åter flyttade till den säkrare örlogsstationen i Helsingfors.
Den 2 aug låg flottiljen åter i beredskap i Barösund för att då anfalla den
tilltagande sjöfarten till och fr å n Hangö. Till Jussarö förlades en fr amskjuten
stridsgrupp, omfattande Syöksy, Vin ha, Raju samt patrullbå tarna V MV J l och
V MV 17. Den 4 aug gick de två gånger ut till ha vs, utan att stöta på rapporterade transporter, som numera också färdades i dagsljus. På efterm iddagen den
8. utfördes en vågad attack mot den från Hangö till Tallinn destinerade lastånga ren Hilda , beledsagad av fyra eskorrerare. Som vä ntat fick man det p åpassli ga fientliga flyget över sig. Sju I 153-jaktplan gick lös på de utanför
Jussarö bidande VMV-båtarna, medan tv å MBR 2-flygbåtar NW Odensholm
tog de tre torpedbåtarna p å sin lott. De förra led personalförlu ster, de senare
tvangs retirera, sedan också eskorten tagit dem på kornet. Under återfärden
angreps mtb o a v brutet a v flygarna. Endast genom skickliga undanmanövrer
undgick de att träffas av bomberna och kulkärva rna. Händelserna bekräftade
att mtb vid attacker i dagsljus i närheten av fientligt basområ de ovillkorligen
mås te ha eget fl ygstöd. Men sådant stod ej till buds.
Emedan sjökrigets tyngdpunkt efterhand försköts mot Finska vikens östra
hälft sändes Mtb-flottiljen den 23 aug efter att ha medverkat i udäggandet av
Juminda-spärren , till Kuorsalo SO om Fredrikshamn, icke lå ngt från 1940 års
nya riksgräns. Under den sista augus ti veckan eskorterades vissa sjötransporter
av stöttrupper utmed kusten till mynningen av Viborgska viken, där Kaukiala
strax bakom Ristiniemi udde tjänade som framskjuten bas. Förutom att bevaka
fyra små mineringar för avreglandet av Viborgska viken mot f ientlig urbrytning,
rekogniscerade mtb angränsande kuststräckor, som a lltjämt antogs vara beman243

nade av den fr å n öarna retirerande fienden. Rekognosceringen utfördes så, att
man färdades utmed strandremsan va runder denna beströks med kulspruteeld
och handgranater, för att locka försvaret blotta sig. D en befarade utbrytningen
a v de i Vi borgsviken förmodade starka ryska flottstyrkorna lät vänta på sig.
Men oroande moment saknades icke. Den 26 aug ingick en fr ån tys kt spaningsflyg härrörande alarmerande rapport om att två slagskepp stävade mot vikens
inlopp . Fartygen visade sig vara två jaga re, som snabbt försvann in i Björkösundet, när mtb löpte ut för att möta dem.
Efter att ha givit upp Viborg den 29 aug började ry ssarna sjövägen evakuera
de truppstyrkor, som undgå tt inringning söder om staden. Från Koivisto (Björkö)
köping skeppades natten 1/2 sept resterna av Viborgs försvarare med sex lastångare skyddade av kanonbå tar. Spridda styrkor tog sig över sundet till öarna
mittemot. P å em den 2 sept trängde finska förtrupp er in i samh ället.
Mtb-flottiljen, vilken som första flotta vdelning anlänt till Viborg efter stadens återerövring, beordrades på kvällen den 31 aug att anfalla hamn en i Björkö.
Då uppdraget ej hann utföras under den mörka tiden, rekognoscerade man blott
sundets norra del. Natten därpå begav sig kapten Killinen med Syöksy och
Vinha till sjöss för att söder ifrån tränga in i sundet. Strax utanför infarten
stötte bårarna kl 0145 öve rraskande på två otydliga skuggor, v ilka vid närmare
granskning antog formerna av lastångare. Emedan avståndet var för litet, måste
båtarna först gira till kontrakurs för att få nödigt utrymme för anfallet. Under
tiden gick konrakten med å ngarna förlorad i mörkret. Tio minuter senare såg
Syöksys utkik åter ångarna och efter någo t besvär med utlösningsmekanismen
fick man iväg en torped, som icke träffade. I sundet blinkade emellertid en ledfyr, som vägledning för transporterna. Kl 0200 låg Syöksy på lur invid denna,
när lastbåtarna åter dök upp. Den fr ån kort håll avlossade återstående torpeden
träffade deni1a gång och sänkte s/s Me ero (1.866 brr). Samma kväll styrde mtb
in i det nyss utrymda Björkö.
Vid denna tid baserade tyskarna sin l. Schnellbootflottille p å Korka och begynte operera i vattnen utanför. Något offensivt samgående vapenbröderna
emellan etablerades som tidigare nämnts inte. Tyskarna väntade fonfarande
tillitsfullt p å Leningrads snara fall och erövrandet a v hela flottan där. De uppträdde därför mycket passivt till sjöss. Deras torpedbå tar hade instruerats möta
en eventuell utbrytnin g av ryska flottan fr å n Leningrad till öppet vatten . Större aktivitet borde undvikas. Så utfördes t ex en planerad gemensam inbr ytning
i Björkösundet a v finnarn a ensamma norrifrån, medan den tyska flottiljens anfall söderifrån uteble v.
Tyskarnas väntan p å Leningrads fa ll blev lång. Nevastaden motstod alla anstormningar och i början av november utrymde de ryska sjöstridskrafterna slutligen Finska viken.
Den 4 sept skickades de fyra " thornyc roftarna" till Björkö för att skydda
överförandet av 8. Kustbrigaden till öarna, som ännu hölls besatta av fienden.
Medan förberedelserna för invasionen p ågick, patrullerade två båtar nattetid i
sundets södra del. Om dagen låg båta rna maskerade vid kaj och förblev oskadda
trots fi entli g beskjutning. Landstigningen uppsköts och avs krevs slutli gen såsom
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riskabel och onödig. Vid månadsskiftet okt/nov lämnade ryssa rna självmant
Björköarna. Den 7 sept återvände flottiljen till Kaukiala-viken.
Under den återstående seglationsperioden opererade torpedbå tarna mot de
utöar i Finska viken, som ännu hölls av fi end en. Framförallt gällde detta Hagland, som va r en vik tig etappstation vid rutten K ronstadt-Hangö. Vid ön U lkoTammio, varifrån havsområdet NO Hogland väl kunde övervakas, hölls t vå
båtar i ständig beredskap . En första sp anin gstur till öns södra udde utfördes
med mtb Sisu natten 8/ 9 sept utan att någo nting påträffades . Återfärden va r
bekymmersam, då gamlingens motorer oavbrutet krånglade.
Den 22 startade Syöksy och Vinha på en nattlig tur till hamnen Suurkylä
på Haglands östra strand . Kort före gryningen kl 0430 siktades ett fartyg i NO
på väg in . Syöksy gick till attack och avlossade från c :a 800 m avs tånd bägge
torpederna, av v ilka den ena träffade midskepps och sänkte målet inom två
minuter. Offret var den till minsökaren T 41 ombyggda trålaren Kirov (ex RT
29, 633 brt).
Den 30 beordrades tre bå tar till Helsin gfors för öve rsy n, medan resterande
tre stannade kvar vid Tammi o. Härvid utsattes Ra ju för ett all va rligt olyckstillbud. Ute till sjöss kom eld en plötsli gt lös i maskinrumm et. För att k väva
syretillförseln till eldhärden försökte de å tta männen med sina persedlar täppa
till alla öppningar. Då faran för bensinexplosion v ar öve rhängande, lät chefen
torpeder och sjunkbomber gå överbord. Branden bemästrades slutligen.
Den l okt rapporterade flygspaningen fartyg till ankars utanför Suurkylä.
Vid mörkrets inbrott begav sig löjtn Pirhan en med Nuo li och Sisu till platsen.
Må nsken rådde, men vädrer va r molnigt och stormigt. I lä a v ön observe rades
ett ljust rökmoln emot den mörka stranden och två fartyg för ankar. Ledaren
Nuoli utsåg det vä nstra till mål och avfyrade babords torped - i hasti gheten
innan den osäkrats - och därefter från c:a 600 m avstå nd styrbords torped,
som detonerade, - antagl igen mot strandkl ipporna! Medan det andra fartyget
och ett strandbatteri öppnade eld mot Nuo li, smög sig Sisu obemärkt i skottläge
och avsköt den ena torpeden . Målets kamouflage med på målat vitt vågsvall i stäven bedrog emellertid chefen och torpeden bomm ade . I skydd av en
dimridå försökte Sisu ånyo - och lyckad es av allt att döma - torpedera farty get, en minsvepare av BTStsja- eller Fu gas-typ . Innan strålk astare i land spelade upp hade bägge mtb skyndat utcm skotthåll.
Den ensamma lilla ön Someri, belägen c:a 40 km NO Hogland, hade nätterna
den 10/ 11 och 13/ 14 sept beskjutits av kanonbåtarna Uusimaa och Häm eenmar! .
För att utröna huru vida skäret alltfort hölls bemannat av fienden, överförde
tre mtb under befäl av kapten Peuranheimo den 11 okt en stöttrupp till ön.
Efter att ha rundat den ty sta och stilla ön, körde Sisu kl 1600 käckt iland, och
möttes av intensiv kulspruteeld. I skydd av en rökridå kom man helskinnad ur
bakh ållet. Fienden var kvar och bet ifrån sig. Dagen därpå den 12 okt och den
29 okt beskörs Someri å ter, men lämnades sedan ifred. On togs av finnarna
först på nyå ret 1942, men förblev ett stridsområde över sommaren 1942.
Der 12 okt gjorde två torpedbåta r åter en raid mot hamnen på Hogland, som
denna gång var tom. Vid återkomsten mottog mtb en rapport om att en fi ent245

bärgades och fick namnet Vasarna (Pil). Båttypen passade ime riktigt in i mtbflottiljen. Båta rna var bestyc kade med lätta kanoner, och tilldelades ofta såsom
motorkanonbåtar v issa specialuppdrag.

Krigsåret 1942

Fyra pa t rullbåtar tillhörde 1941 Mtb-flottiljen . På bilden VMV 9. Foto 1950.

lig skonare och en bogserbåt var på väg österut. För att ge nskjuta dem skyndade Syöksy mot Lavan saari, där den i stället mötte en minsvepare av Udarniktyp. Bägge torpederna av lossades fr ån 500 m hå ll , men utmanövrerades av ryssen, som öppnade eld mot mtb, också utan att träffa .
Höststormarna och den annalka nd e v imern försv å rade redan i slutet av okto ber torpedbå tarnas användning. T emperaruren had e sj unkit nära nollstrecket,
när Vinha och Sisu på kvällen den 2 nov gick til l sjöss för att anfa ll a ett v id
Hogland li ggande lastfartyg. Båda båtarna fick ostörda skj uta sina torpeder,
vilk a emell er'tid gick till botten till följd av ky lan . Inför den tilltagande kölden
och isb ildnin gen avg ick Mtb-flottiljen jämte depåfartyg den 6 nov till H elsingfors för övervintri ng.
Vid månadsskiftet okt/ nov borttran sporterade ryssarna sina garnisoner från
Björköarna liksom senare från Hogland och Stor-Tyterskär. Blott Lavansaari
och Seiskari höll s bemannade kriget ut. Dessa öar förblev av stor betydelse för
de ryska operationerna i denna del av F in ska v iken. Det utrymda Hogland tjänade eme llertid som mellanstation för de omfattande ryska transporter a v manskap och gods från Hangö t ill Lenin grad, vilka p åg ick ända t ill börj an av december. Detta ingenmansland , som därefter besattes a v en svag fin sk postering
togs ånyo av ryssarna på nyåret, och erövrades slutligen av finnarna efter anfall
över isen i mars 1942.
Bland den av ryssarna vid Björköarna kvarlämnade krigsmater ielen påträffades i södra delen av huvudön Koivusaari två torpedbåtar av typ G-5 (TKA 141
och TKA 223), vi lka under vi ntern istå ndsattes och införlivades med Mtb-flottiljen und er namn av Vihuri (Vindstöt) och Viirna (Vinddrag). Vid samma tidpunkt fö ll en tredje rysk mtb TKA 52 av typ D-J i finsk hand. Under slutskedet a v kampen om Dagö flydde båte n den 22 okt där ifrån till Hangö, men
navigerad e fe l och hamnad e för lår:gt västerut och strandade vid Borstö. Den
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Under v intern utbildades torped- och motormanskap för de elva nya båtar,
som var under bygg nad i Varazze i Italien och i Åbo. Detta välkomn;:t tillskott
förväntades träda i flottan s tjän st våren 1942. Men det ble v snart uppenbart,
att bristen på motorer skulle fördröja leveran se rna ett helt år.
I början av februari 1942 a v reste marindirektör Jaakko R ahola från Ma rin staben och Mtb-flotti ljens ingenjör till Itali en för att i Mi lano hos firmorna
Isotta Fraschin i och CABI-Cattaneo underhandla om och övervaka leveransen
av 16 resp 12 utlo vade båtmotorer. Bristen på material, arbetskraft och energi
fördröjde arbetet hela sornm a ren. De sista motorerna lämnade fabriken för st
mot senhösten.
Under februari-mars gästade flottiljen s högsta befäl de vi d Nordsjö- och Kanalkusten stationerade tyska mtb-flottiljerna för att bekanta sig med dessas
ledning och taktik. Vid denn a tid va r lätta sjöstridskrafter i li v lig verksamhet.
Svärmar av tyska S-båtar attackerade brittiska konvojer och häftiga strider utkämpades. Aven om de lokala förhå llandena inte var desamma som i F in ska
viken, fick cheferna här värdefulla taktiska erfarenheter.
För 1942 års kampanj hade Björköarna utsens till basområ de för Mtb-flottil jen, som nu va r direkt und erställd den till Korka förlagda F lottstaben. P å gr und
av den långa och stränga v intern förlades flottiljen jämte depåfartyget von
Döbeln först i slutet av maj ti ll Viborgsvikens inlopp, där Ön Teikari fram till
början av juli månad tjänade som bas. Ankarplats växlades dock flera gå nger under sommaren och hösten. Ibland låg man utanför Fredrikshamn, ibland i Klamila,
Trångsund, Björkösund eller Ulk o-Tammio. E n reservstödjepunkt upprättades i
Peipia och en f d rysk stödjepunkt i Koporia-bukten p å den södra sid an av
Finska v iken utnyttjades även v id behov.
F lottiljens båtbestå nd hade nu nedgått till fyra, ty endast "thornycroftarna"
Syöksy, Nuoli, Vinha och Raju var i någorlund a operationsdugligt skick. Med
dessa "museiföremå l" skulle man uppträda offensivt! Tjugoåringen Sisu hade
utr angerats, då maskineriet ej län gre kunde repareras. Detsamma gä llde l sk u, vars
skro v dessutom läckte. Också Nuoli och Raju måste under uppehållet i hamn
regelbundet länspumpas för att icke sjunka. Samtliga båtar hade försetts med
luckor vid fansteget och i akterspegeln, genom v ilka öve rl oppsvattnet strömmade ut v id gång med hög fart. Motorerna presterade i bästa fal l ännu 30 knop,
men mot hösten blott 20-24 knop, något som givetv is inte motsvarade de taktiska kraven.
Sjökr iget känn etecknades denna säsong av tysk/fi nska bemödanden att hålla
motstå ndaren s flotta blockerad i Kronstadtbukten och a tt med vid lyft iga m inbarriärer i Hogland -linjen och över Finska v ikens "hals" förhindra utbry t ningar
därifrån. Ryssarna åter gick in för en sto roffens iv med ubåta r på Ostersjön,
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varvid stödjepunkten Lavansaari tjänade som språngbräde. En tryggad väg hitut, innan forcerandet av minfälten begynte, var av vital betydelse. Eskortfartyg
följde därför ubåtarna på den första etappen. Inom sitt huvudsakliga operationsområde mellan Korka och Björkö rå kade torpedbåtarna sällan möra ubåtarna, men väl de talrika patrullbåtar a v typ MO ( = malyi el morskoj ochotnik), som höll farleden Kronsradr-Lavansaari under uppsikt. Dessa "havsjägare" var bestyckade med 4,5 cm artilleri och var därigenom överlägsna torpedbåtarna. De var också allt för grundgående och snabba för att va ra lämpliga
mål för torpeder. Utan stöd av egna patrullbåtar ville mtb icke ge sig i kast
med MO-båtarna.
Förutom de vidsträckta defensiva minfält som ryskar och finnar under vårens
och sommarens lopp utlade och om hösten kompletterade - "Seeigel-Rukajärvi"
på Hogland-linjen och "Nashorn" i Porkkala-passagen - fällde vapenbröderna
små offensiva minlinjer i den av ryssarna flitigt trafikerade farleden Kronstadrsjepelevski j-Seiskari-La vansaari.
Början gjorde tyskarna natten 1/ 2 juni med "Tiger" och den 5/6 juni med
"Brummbär", va rdera omfattande cirka 100 förankrade minor. Natten 15/ 16
juli utlade Vinha, Syöksy och Nuoli nio minor (täcknamn "Sauna I") invid
Diamant-revet, hal vvägs mellan Sjepelevskij och Seiskari, där farleden förgrenade sig. Sex VMV-b åtar följde ett stycke på väg som eskort och ryska R-Boote
assisterade. Följande natt fällde torpedbåtarna sex bortenminor ("Sauna II") i
farleden. Under natten ökade vinden till den grad i styrka, att man icke riskerade att återvä nda mot den höga sjön. Mtb fortsatte i stället till Koporiabukren
och hamnen i Peipia. Frå n Tallinn hämtades sex bottenminor med bil, vilka
sedan stormen bedarrat, natten 18/ 19 juli utlades under hemresan. Natten 21/22
juli fällde Vinha, Raju och Syöksy åter sex minor ("Sauna III") på konvojrutten
och skulle den 23/24 ha lagt ut en ny serie, om icke maskinhaverier förhindrat
företaget. Samtliga mineringar genomfördes dock som a vs ett var utan kontakt
med fienden. Vissa omfattande ändringar måste vidras ombord på båtarna, innan de runga minorna kunde lasras på torpedrännorna. Endast i vackert väder
med svag vin d, kunde de bräckliga "thornycrofrarna" bege sig till sjöss med tre
stora minor som last. Företagen hade planerats till början av månaden, men
fördröjdes av den oväntade striden om Someri. Denna irriterande förpost försökte ryssarna eliminera.

Striden vid Someri
Kort efter midnatt den 8 juli landsatte ryssarna en manstark stöttrupp med
talrika mtb och Mo-båtar på skäret. Ons garnison trängdes tillbaka, men höll
stånd, tills hjälp anlände. Efter våldsamma strider till lands, i va ttnen och luftrummet runtom, drog angriparna till slut det kortare st rået. Ryssa rna led stora
förluster i båtar och folk, försvaret kom däremot lindrigare undan. I denna den
största kraftmätningen till sjöss i Finska viken under 1942, deltog större delen av
Finlands flotta , utan att förlora något fartyg.
När alarmet om landsti gn ingen kl 0130 väckte flottstaben , låg de fyra tor248

pedbå tarna vid Teikari i Viborgsviken, lastade med minor för "Sauna" och va r
oförmögna till omedelbar aktion. Den enda " lediga" båren var den till flottiljen nyligen anlända ex-ryska mrb Vasarna, som beordrades ansluta sig till de
egna kanonbåtarna v id Someri . Ovriga begynte skyndsamt lossa sina minor för
att åte r få plats för torpederna.
Kl 0643 anförtroddes Vasarna uppdraget avhämta sårade f rån ön. Ovetande
om läget där angjorde löjrn Toivo Siivonen bryggan i den norra v iken och
möttes av intensiv eld från de ryska position erna på den östra sidan. Med sin
nyinstallerade 40 mm Bofors-kanon höll han fienden nere och lyckades helskinnad transportera bort fyra sårade och två lottor från det farliga grannskapet. Innan de övriga torpedbåtarna nådd e fram till skådeplatsen hade kampen redan ebbat ut. De fyra mtb kvarlåg SO om ön i två daga rs tid för den
händelse fienden skulle sätta in artillerifartyg mot Someri, (eskortjagaren Burja
och ett antal Fugas-svepare). Men de höll sig p å avstånd och drog sig slutligen
tillbaka till Lavansaari. Torpedbåtarna återvände då för att åte rupptaga sina
avbrutna mineringsuppdrag.
I slutet av augusti hade den slutkörda Nuoli gjort sin sista resa. Tack vare
nykomlingen Vasarna bibehöll flottiljen likväl numerären fyra enheter. Den utökades till fem den 24 okt då krigsbytesbåten TKA 141, numera Vihuri, anslöt
sig. Flottiljchefen Peuranheimo reste till Italien för att övervaka leveransen av
de fem beställda Baglieno-båtarna och chefsskapet övertogs av kapten Pirhonen.
Patrulleringarna kring fienden s framskjutna baser på utöarna fortgick hela
hösten med stöd a v egna patrullbåtar. Förgäves letade man dock efter passande
mål för torpederna .

Anfallet på Lavansaari
Bland tänkbara operationsmål tilldrog sig hamnen i Lavansaari ett visst intresse. Dess infartsleder, försvarsanordningar och bevakning m m utspanades omsorgsfullt. På basis av insamlade iakttagelser kom kapten Pirhonen till slutsatsen, att en överraskande attack mot denna fiendelya var ett möjligt, om också
ett mycket vågat företag som antagligen skulle leda till förluster. Men våga
vinna. Han föreslog flottstaben att ett torpedanfall skulle utföras mot hamnen
med flera mtb, så snart det konstarerats att värdefulla fartyg befann sig i hamnen. Hittills hade dock blott bogsersläp, patrullbåtar, minsvepa re och ibland någon hjälpkanonb åt visat sig till sjöss.
Men den 10 nov rapporterade flygspaningen, att ett fartyg av ovanligt utseende ankrat där. Fotografier visade det största krigsfartyg, som under 1942
begivit sig ut från Kronstadtbukten: den pansrade kanonbåten Krasnoje Z narnja
(=Röda Fanan). Fartyget var sjösatt 1895 för tsarens flotta såsom Hrabry i (=
Tapper), och senare övertaget av Sovjetf!ottan, omdöpt och moderniserad till stabsfartyg. Det var visserligen en gammal båt, men med sina fem 13 cm kanoner
och talrika luftvärnspjäser var hon i artilleri likvä rdig med en jagare. Mtbflottiljen fick den 17 nov i uppdrag att sänka kanonbåten .
Samma kväll gick Syöksy, Vinha och VihHri under flottiljch efens lednin g till
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Angreppet mot Lavansaari den 18 nov 1942 och sänkningen av den ryska kanonbåten
K rasnoje Znamja .

SJOSS och närmade sig kl 2135 i skydd av mörkret med sakta fart det belysta
hamninloppet. Ons kustbevakning reagerade inte, ej heller de två patrullbåtar,
som kryssade nord om den närbelägna holmen Peninsaari. Redden var emellertid tom. Kanonbåten återfanns icke på den av flygarna angivna platsen. Mtb
smög med sakta fart tillbaka. Utanför hamnen begärde ledaren Syöksy tillstånd
att torpedera hamnbryggan i brist på bättre mål. Tillstånd beviljades men vid
lösgörandet startade torpeden icke. I sista stund förhindrades den att glida "död"
i sjön. Försöket uppgavs för denna gång. Det bedömdes klokare att mte alarmera öborna. E tt senare försök skulle då ha större utsikt att lyckas. Vid midnatt anlöpte mtb åter sin bas i Klamila.
Nästa dag, den 18, såg flygspaningen återigen K rasnoje Znamja i hamnen . Den
hade troligen blott bytt ankarplats under natten och därför va rit svå r att upptäcka. Aven fem minsvepare av Fugas-typ låg p å redden. Kapten Pirhanen
beslöt att försöka på nytt. Men denna gång planerade han att utföra attacken
redan kl 1800, emedan belys ningsförhållandena då var bäst. Fartygen olmile antagligen inte heller hunnit skifta ankarp lats för natten . Ett angrepp redan på
kvällen (tvärtemot normal kutym med aktion i gryningen) skulle även kunna
ske tämligen överraskande. Flottstaben godkände planen, men till densamma fogades en offensiv minering av infarten . För detta ändamål ställdes en tysk "Kiisten-Minenboot" KM 27 till flottiljens disposition. Dessa KM-båtar var snabbgående motorbåtar, utrustade med fyra brunnar för magnetminor. (Fyra dylika
båtar hade nyligen opererat på Ladoga). Lastad med fyra minor skulle KM 27
kl 1800 inträffa vid Someri. Operationen måste därför uppskjutas två timmar.
Kl 1630 avgick Syöksy, Vinha och Vihuri till Someri, dit KM 27 anlände
kl 1805 . Vid krigsråd i öns befälsbunker framhöll chefen för KM 27 att han
anmodats fälla minorna kl 0200, emedan månen då gått ned och vaktposterna
troligen slöat till. Kapten Pirhanen v idhöll emellertid sin plan att anfalla så
tidigt som möjligt. KM 27 borde fälla minorna kort före attacken, annars måste
hon utföra sitt uppdrag på småtimmarna ensam. Då skulle försv aret minsann
vara på benen, alarmerat av explosionerna . Man beslöt att följa den ursprungliga planen .
Kl 1930 lämnade således alla fyra båtarna Someri. Sikten var mycket god, en
svag SO-v in d blåste och temperaturen var 0°. Obetydlig sjöhävning, månsken
och växlande molnighet rådde . Med 12 knops fan nalkades gruppen i flankformering: i täten ledaren Syöksy, snett bakom Vinha och Vihuri och på styrbordssidan K M 27. Omkring 4' från Lavansaari reducerades farten till 8 knop för
att bogsvallet ej skulle förråda de annalkande båtarna . Navigeringen beredde
inga svårigheter, då fyrarna var tända. Men "gästerna" tycktes ha blivit upptäckta, ty signalstationen p å öns nordligaste udde Kielkauri avgav morsetecknet J. Något svar gavs till en början inte. Vid förnyat anrop "kvitterade"
KM 27 med en snabb och oklar blinksignal, vilket tillfredsställde stationen. De
två utanför hamnen kryssande patrullbåtarna och en tredje patrullbåt halvvägs
mellan Lavansaari och Peninsaari tog ingen notis om främlingarna. De utväxlade signalerna hade väl fått dem att tro de annalkande båtarna var egna. Den i
öster liggande förposten identifierade kanske också krigsbåten Vihuri såsom en
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rysk mtb .
Vid infarten girade K M 27 sty rbord och fä lld e sina min or. Torpedb:itarna
fortsatte ytterl igare 1/2 1 för att därpå gira sty rbord in på redden. Men denna
va r tom. E n lätt dimm a låg över va ttenytan, delande den sko gbev uxn a strandremsan i vissa mörkare sektioner, som utkikarna först tog för ankrade fartyg.
Men en kontroll med nattkikare v isade att iakttagelse rna va r fa lska. Med 4
knops fart fortsatte mtb lä ngre in i bukten . Strax norr om brygga n upptäckte
flottiljchefen en av månen bely st lju s rökpelare mot den mörka st randen. Huru vid a röken härrörd e fr ån någo n byggnad där eller fr ån ett fa rt yg, var än så
L-inge omöj li gt avgöra . Sn a n urskilde han dock en skorsten under rökslöjan och
konturerna av ett skrov med hög back : K rasnoje Znarnja . Kanonbåten låg tätt
under land, i strandremsans riktnin g med förstä ven åt SO och bredsi dan v änd
mot honom. Det återstod bara att lå ta torpederna gå. Situ a tion en va r likväl
icke så bra, som det tycktes. För att komma till skott måse mtb öka farten till
20 knop, var vid motordå net och vågsvallet skulle röj a anfallet . Men man hade
in get val. Syöksy gav anfallssigna l med blinklampa och kl 2113 bullrade motorerna med fullt pådrag. D å målet va r svå rt att urskilja från styrhytten, ledde
kapten Pirhanen själ v anfall et från en plats bakom styrhytten med utsikt över
hyttaket. I samma stund vaknade kanonbå ten till liv och öppnade eld med automatvapnen, men spårljusen passerade över mtb. Efter att ha av lossat bägge torpederna, girade Syöksy dikt styrbord för att ej råka på grunt vatten och skyndade ut ur hamnen. Då K rasno je Z narnja var det enda lämpliga objektet på
platsen, avsköt också Vinha sina torpeder mot detta mål. Två detonationer obse rverades. Artillerielden t ys tnade, kanonbåten va r ur spel. Den sista i trion ,
Vihuri, ville säkra framg ången och avlossade sin ena torped. D en snabba båten
körde om Vjnhas långsamma torped, som två gånger bröt va ttenytan, och höll
på att träffas av den. Men löjtnant Kajatsalo behärskade situ ation en och manövrerade skickligt samtidigt som han blås te ut en dimridå mell an övriga mtb och
fienden. En tredje explosion noterades a v chefen. Förposterna utanför sö kte nu
avskära reträtt vägen. Med full fart rusade då Vihuri framför den östra bå ten
och lade dimma framför stä ven p å den. I skydd av dimman passerade de långsamma "thornycroftarn a" det farliga grannskapet. De tv å fientli ga posteringarna
i väster hade fritt skj utfält, men avs tåndet till mtb va r för stort. Först tio minuter efter explosionerna spelade strålkastarna på Lava nsaari upp, men de sökande ljuskäglorna träffade inga må l. Kustbatteriernas eld var uta n ve rkan . Försvaret hade tagits på sängen . Mtb stoppade kl 2135 för att lyssna, men några förfö ljare hördes ej av. KM 27 iilträffade på avtalad mötes pl ats. Den tyske chefen
hade fr å n sin gynnsamma position observerat f yra explosioner, va refter K?·asnoje Znarnja få tt slagsida. Den måste senare ha kantrat. Mtb återvände till Someri kl 2220 och därifrå n till sin stödjepunkt i skärgå rden.
Nästa dag konstaterade fl ygspanin ge n att kanonb åten va r försvunnen och att
o lj a täckte platsen. Den hade emell ert id sjunkit på grunt vatten, bärgades vå ren
därpå och reparerades (moderniserades) i Leningrad. I kri gets slutskede sågs den
åter till sjöss och hösten 1944 bl a i Helsingfors. Enligt obekräftade uppgifter
skall fartyget ha sj unki t inom sju minuter efter torpedträffarna och dragit med
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s1g över hälften av si n besättning på c:a 200 man. D e uttjänta torpedbåtarnas
riskfyllda attack mot hamnen utfördes med stor djärvhet och skicklighet. Flottiljchefen, hans båtbefälh avare och manskap had e klarat provet med glans.

Följande natt låg Syöksy och Vinha åter ute för att kapa en rys k mtb, som
sades vara p å väg till den yttre skärgården för att avhämta en tidigare landsatt sabotör. Det stormi ga och k y liga vädret t va ng dem å tervända med oförrättat ärende. Därvid fick Syöksy axelbrott - för femte gången. Rodret och en
del av bordläggningen slets loss . Reparationen var icke mera lön sam och trotjänaren utrangerades, blott ett dygn efter sin finaste aktion. Flottiljen bestod därefter blott a v tre enhete r, alla av olika typ: Vinha, Vasarna och Vihuri .
Dessa tre mtb utförd e natten 22/23 no v i köld och klart månsken en s1sta
framstöt till vattnen nord Penin saari . Ett bogsersläp eskorterat av tre Fugassvepare och fem MO-båtar på väg till La vansaari påträffades . Vasarna och
Vinha anföll täten, men torpederna hade fru sit fast och gick ej att rubba. Endast
en startade, men den träffade ej målet. Vihuris torpeder var helt obrukbara i
kölden och dess roll va r den na gång blott dimbildarens. Transporten kom oskadd
förbi till sin destination.
Den 30 nov hade vintern och isbildningen redan fortskridit så långt, att båtarna måste läggas upp. De å tervände till H elsingfors, där seglationen för deras vidkommande den 12 dec va r tillända. De gamla "thornycroftarnas" saga
var all. De ströks ur den aktiva listan efter 15 å rs tjän st. Blott Vinha och Raju
hölls i reserv för utbildningsändamå L "Trälå dorna " hade ve rkligen va rit värda
sitt pris.

Nya Motortorpedbåtsavdelningen bildas
Våren 1943 anlände äntligen de efterlängtade fem Bagli eno-båtarna till Finland . Transporten skedde över land genom Tyskland och med båt över Ostersjön. De vid denna tid någo t spända relationerna mellan Tyskland och Italien
försvå rade otganiserandet av transporten. Den 13 april startade emellertid en
kolonn omfattande 20 fordon från Genua den långa färden över Alperna, genom
det bombade T ys kland till Stettin. Den var bemannad med tysk och italiensk
personal och leddes av löjtn KaivoJa från Högk varteret i Finland samt den italienska ingenjören Fumagalli. Landsvägstransporten avlöpte lyck li gt och blott ett
par gå nger förs vå rad e låga brospann framförandet av de 17 ton wnga skroven.
Den 25 april sjösattes nyförvärven i Åbo och döptes till Hyök y (Vågsvall ),
H irrnu (Skräck), H urja (Vild), H yrsky (Brus) oc h H äi jy (Stygg). Taktisk beteckning blev H(urja) 1-5.
E n liknande komplicerad transport samma väg hade italienska flottan utfört
åre t förut, då fyr a mtb MAS 526-529 tillhöra nde 12. Divisionen i maj 1942
överförts fr ån La Spez ia till La doga för att operera mot de ryska förbindelsern:1
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till och från Lening!'ad på detta innanhav. Resultatet motsvarade inte för väntningarna och den 27-30 okt förd es bå ra rn a till Helsin gfo rs och därifrå n till
Tallinn för övervintring. (Se TiS 1973 sid 5-46) De återsåg aldrig Medelhave t, utan stannade k va r i Finska v iken . Genom köp övergick de d en 5 maj 1943
till Finland och hämtades a v kapten Heikki H erlevi och finländ skt ma nskap
över v iken till Helsingfors. Under namn av julhä (Storulven), Jyry (Buller),
Jyske (Brak), Jymy (Då n) och med taktiska numren J( y my) 1-4, bildade de en
egen 1ntb-div ision. Kommendörkap ten Bianchini och hans 90 man åter vände till
Italien utan båtar.
I börja n av juli levererade Åbo Båtv arf Ab de beställda sex båtarna av Ta istotyp: Tarmo (Energi), Taisto (Kamp ), Tyrsky (Bränning), T uima (Bister), Tuisku
(Yrväder) och Tuuli (V ind ) eller T(aisto) 1-6. Under v intern hade en krigsbytesbåt av G5-typ istå nd satts och döpts till Viirna (Vinddrag) . De 18 torpedbåtarna bildade nu en själ vstä ndig enhet benä mnd Motortorpedbå tsavdelnin ge n,
vars chef var kommendörkapt enen Peuranheimo. Den indelades i tv å flottilj er, som
i sin tur förd elades på två gr upper. D en första fl ottiljen leddes a v kapten Pirhanen och omfattade de sex T aisto- resp f yra J ymy- bå tarn a. Den andra flottiljen leddes av kapten Herlevi , som hade de fem H urja- och de tre krigsbytesbå tarna under sitt kommando .
Försommaren ägnades å t inkörning av båtar och manskap. D et gällde att få

Finlands bästa mtb av Taisto -yp till sjöss.
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Jvdelningen operationsklar med det snaraste. Dess insatser had e plan erats ske
i far va ttnen öster om Hoglan d-linjen, d är kuststräckan mellan Fredrikshamn
och Viborg tjänade som stödområde. Framskjutna baser var Björkösund och
Peipi a. Prim ära må l var transporterna till och fr å n La va nsaari samt minfäll ning p å underh å llsleden fr å n Kronstadr.
Liksom å ret förut började tyskarna med offensiva mineringar. Natten 5/6
maj fä lldes med KM-båtar åtta bottenminor ("Zander I") vid inloppet till Lavansaari. D e första finländska för etagen u dörd es a v gam l inga rna R a ju och
Vinha - in ga andra mtb fanns ännu att tillgå - som den 12 maj lad e ut fyra
bottenmino r ("Lukk o") v id in loppet till K ronstadtviken . Vid en andra liknand e
fram stöt den 15 maj rände R aju p å ett dri vande bomstängelse, togs under bogsering men sjönk i södra änd an av Björkösunder. Hon bärgades den 4 juni, men
va r icke mera v ärd att repareras. D en ensa mma Vi nha detac herades tillsamman s
med den - trots all t - istå ndsatta Syöksy till Ladoga där de fi ck en begrän sad användn in g som patrullbåtar. I F inska v iken hade de mångbeprövade " thornycrofta rna" utfört sin s i s t ~. krigshandling. Moderna båtar tog än tligen över på
denn a krigsskå deplats.

Krigsåret 1943
D en 19 maj förlades dep åfartyget von Döbeln och 2. Mtb-flottiljen s H urjabåtar till ön Teikari i Viborgsviken. Som artilleristiskt stöd avdelades sex VMVbå tar med 40 mm kanoner v ilka va r sta tionerad e i Björkö. R edan p å kvä llen
den 22 maj in gick en första rapport om att två eskortera de lastångare på väg
från Lavansaari med östlig kurs. Fem H-bå ta r gick kl 2000 ut för att genskjuta
dem innan de n ått Diam 8.nt-revet. T vå VMV-bå tar sk ulle samtidigt avskära
reträttvägen mot öster. Transporten hann lik väl passera och torpedbåtarna stötte blott på fyra MO-båtar, med en resultatlös skottlossnin g som följd. Men mellan V MV-båtarna och t vå ryska MO uppstod en ha lv timmes förlustrik str id .
Efter denna spelöppnin g begynte fiend efl yget ivrigt leta efte r mtb stödjepunkten i Viborgska v iken. P å morgo nen den 25 maj anfölls fl ottilj en av sju
ntackplan v id Teikari. Bomberna orsakade splitterskad or och närmissar invid
depåfa rtyget, men in ga personalförlu ster uppstod. För att und v ika v idare påhälsnin gar befann sig moderfartyget härefter ofta under gå ng inn e i Viborgsv ikens skrymslen och v rår.
Vid mån adsskift et juni-juli anl ände en ansenlig förstärkning med 1. Mtbflottilj ens ti o bå rar. Dessa va r klara till aktion , men icke helt inkörda vad personal en beträffa r. Större delen sakn ade erfarenhet a v samverkan och navigering
i strid . Så ko lliderade t ex under en na ttlig skärmytsl ing den 30/ 31 maj med
M0-101 och M0-302 mtb Jyske och Vihuri med v arandra och hade all möda
att t aga sig hem. Dylika eldstrider va r va nliga, sedan ryssa rn a kontinu erli gt
börjat övervaka farl eden med p arv is utposterade patrullbå tar. Som skydd för
sjöfarten meföljde oftas t hel a sv ärmar (1 5-20) dylika bå tar samt någon ens raka
kanonb å t. Årstiden med sina lju sa nätter v ar ofö rm ånli g fö r torpeciangrepp,
va rför man uppsköt större operat ioner till sjöss till au gusti . Mella ntiden nytt255

jades för vidareutbildning av besättningarna, för vilket ändamå l 2. Mtb-flottiljen
under ju li måna d stationerades i Helsingfors.

tvang r yssa rna ställa upp en väldig skyddsapparat i form av es kortfartyg, min ·
röjare och dimbildare på denna rutt.

Konvojstrider
Den 15 juli va r en bemä rkelsedag för l. Mtb-flottiljen , liksom för de övriga
till skärgården invid Fredrikshamn då förlagda flottenheterna . Marskalken a v
Finland C. G. Mannerheim , som ick e tidigare hunnit avlägga besök vid flottan ,
inspekterade denna dag flottiljen . Frå n in spektionen har en liten episod bevarats. När tre av Taisto-klassens mtb med full fart passerade, bl ev den gamle
marskalken så imponerad a v synen att han spontant svängde sin huvudbonad
till häl snin g.
R edan v id seglationens början hade Hurja-typens svaga f lygmotorer vållat bekymmer. Förutom att de uppvi sade rent tekniska defekter, ned gick bå tarnas
ma x .fart (36 knop) efter t n längre körtid till den grad, att deras användning
som attackbåtar äventyrades . Det återstod bara att avmontera torpederna och
omvandla dem till minutl ägga re (2 minor och 2-4 svephind er var). Sensommaren gick i förberede lsernas tecken och vä ntan på gynnsamt väder. Först natten 14/15 sept fällde H J, H 3 och H 4 de sex första minorna i farleden nord
Seiskari. Det var början till en serie på åtta "SaJp a" -spärrar som flottiljen lade
ut under riden september-december. Allt som a ll t fälldes 62 minor och 7 4
svephinder p å strategiska punkter.
A ve n ryssarna an vände sina T K A-båtar för överraskand e framstötar mot
Hogland-vattnen och den finländska kusten. Inalles över 700 olik a minor och
hinder uppges därvid ha blivit utlagda . Finnarna lade sig någ ra gånger i bakhå ll för de å tervändande båtarna, men kom sällan i stridskontakt. Sin största
framgång 194.3 vann ryssarna 22/23 aug när fyra mtb SO Digskär (Tiiskeri)
med torped överrumplade och sä nkte minutläggaren Riilahti, som låg ute p å
ubåtsjakt.
Medan 2. Mrb-flottiljen ägnade sig åt minfällning, ankom det p å l. Mtb-flottiljen allena att angripa fiend ens sjöfart. Torpedattackerna gjordes nattetid med
början i augusti, sedan dygnets mörk a timmar ökat och transporterna nu börjat
framföras även under natten. Taktiken va r att med tre båtgrupper lägga sig på
lur utmed farleden på förmånliga platser. Från dessa utfördes " n å lstin g" av båtarna parvis med 500-1500 m mellanrum. Hade man gott om tid, nalkades
bå rarna med manövermotorer och sakta fart, ty torpedskjutning va r möjlig
äve n om de låg stoppade . Konvojerna upptäckte då faran för sent och va nligen
först då den första to rpeden redan träffat. Vid attackerna lät man kolonnens tät
passera, va refter det gällde att slinka igenom eskortskärmen för att komma år
fraktfartygen . Eldstrid und veks om möjligt för att ej blotta den egna positionen.
De ryska p atrullbåtarna va r dessutom artilleristiskt starkare. Målen var dessvärre icke särskilt värdefulla: van ligen blott bogserade pråma r a v varierande
storlek . Å andra sidan var torpederna nästan genomgående gammalt ryskt arvegods (m/ 1912) och av rin ga värde. Konvojstridernas resu ltat var rätt anspråkslöst: bogserbåren K-12 och fy ra prå mar sänktes. Men hotet från torpedbårarna
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Under året 1943 färdades inalles 72 konvojer fram och tillbaka mellan Kronstadt och Lavansaari. Ti ll dessas skydd gjorde ryssarna fö lj ande fanygsinsatser:
153 minsvepare, 260 små minröj a re, 185 patrullbåta r och 251 motorbåtar för
dimbildning. Under 34 framstötar råkade fin ska torpedbåtar i kontakt med 159
patrullbåtar och under 14 dyl ik a i eldstrid med 75, vilket ger en bild av eskorten s storleksordning. Av 30 avlossade torpeder träffade 7 och 9 var osäkra fall.
Här skall blott ett exem pel p å d yli ka konvojstrider lämnas. 1
P å kvällen den 19 aug upptäckte fl ygs paninge n nord Peninsaar i tre bogsersläp och minst ett du ssi n småbåta r med kurs ost. De beräknades passera Sjepelevskij stra x efte r midn att och kund e a lltså ge nskjutas dessfö rinnan . Växlande
molnighet och månsken rådde, liksom svag ostlig v ind och god sikt. K l 2100
avgick sju mtb med hög fart ge nom Björkösundet : T 5 (ledare) , T 1, T 4, T 6
bildade första gruppen, j J, j 2, j 3 den andra. Kl 2315 svepte dessa fram med
sydkurs p å c :a 1500 m a v stå nd fr å n varandra, sökande den rapporterade kolonn en. En kvarts timm e senare siktade T 5 f lera fartyg i fjärran . Man manövrerade in p å gynnsam anfallskurs med reducerad fart och då månen kl 2345
täcktes av ett stort moln, gav kapten Pirhonen anfallssignaL Paret T 5 och T J
satte högsta fart mot formationens mitt. Ledaren angrep den mittersta tungt
las tade prå men och avlossade från 500 m de båda torpederna. T 5 passerade
därefter mellan de närmaste MO-båtarna och girade under eldgivning intill NWkurs och lade ut dimma . T J sköt sina torpeder mot den första och tredje läktaren , väjde undan i en v id öst! ig båge och följde T 5 i köl vattnet. I den häftiga
eldstriden med eskorten och under talrika girar för att ej kollidera med densamma , hann båta rn a ej observera resultatet. Men vid den mellersta pråmen observerades en skarp detonation . I villervallan och de utlagda dimslöjorna kunde
man observera att MO-bårarna av misstag även beskör varandra. T 5 och T J
kom oskadd:1. und an och kl 0050 låg de på avta lad mötesplats. T 4 och T 6 lyckades inte komma inom skotthå ll , utan drabbade sa mman med fyra MO-båtar
so m skyddade kolonn ens tät. K l 0140 var ä ve n de på möresplatsen med torpederna i behåll.
Ledd av stridslarm et i SO kl 2348 styrde fy rny-gr uppen mot platsen, men
kunde inte sk ilja på vä n och f iende. Kapten Kajarsalo passerade då förbi skå deplatsen med ostlig kurs och stoppade kl 0040. Därefter försökte trion genskjuta
kolonnen, men mötte iställ et kl 011 O två MO-bårar och t va ngs tillbaka . Sökandet efter konvojen blev utan resultat och kl 0200 samm anträffade de med kam raterna. Kl 0330 förtöjde hela fl ottilj en åter i stödjepunkten.
Senhöstens stormar och kyliga väderlek höll båtarna för det mesta i hamn.
Under okt-no v företogs end ast åtta " utfärder" till trafik leden, som ryssarna
nu dra git syd Seiskari för att de skulle va ra på "den säkrare sidan". Natten
' ) Se sidan 266.
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20/21 okt avfyrades t ex fyra torpeder mot bogserade pråmar mellan Seiskari
och Peninsaari och växlades skott med åtta eskorterare. Vid undanmanövrer
kolliderade J 4 och T l i diset, men klarade sig hem för egen maskin. Natten
18 / 19 nov anfölls en av fem MO-båtar skyddad bogserbåt öster om Peninsaari
med fyra torpeder, som i sjögången upprepade gånger bröt ytan och icke nådde
sitt mål.
Den tilltagande isbildningen försvårade snart all verksamhet och den 9 dec avgick ]ymy-båtarna till Åbo och Hurja-båtarna till Helsingfors för övervintring.
Depåfartyget von Döbeln dröjde en tid i skärgården invid huvudstaden, där
Taisto- och Viima-grupperna hölls i beredskap fram till den 8 jan 1944, då även
de lades upp för vintern.

Sista krigsåret, 1944
Våren 1944 återvände Motortorpedbåtsavdelningen en månad efter islossningen till sitt förra operationsområde i öster. Inom dess organisation hade vidt8gits en ändring såtillvida, att l. Mtb-flottiljen nu omfattade Taisto 1-6 och
Viirna 1-2 samt 2. Mtb-flottiljen Jymy 1-4 och Hurja 1-5 . Befälet över den
senare innehades nu a v kapten Kajatsalo. Båda flottiljerna var aktionsklara den
13 maj. Vid de första spaningsturerna mot underhållsleden Kronstadt-utöarna
konstaterades att fienden följde sitt tidigare bevakningsschema, men transporterna var än så länge av begränsad omfattning. Spelet öppnades denna gång av
tyskarna .
Förutom de sedan gammalt i "badkaret" Finska viken befintliga för minfällning, bevakning och ubåtsjakt lämpliga krigsfartygen sände Kriegsmarine inför
den tilltagande sovjerryska aktiviteten till sjöss, offensiva stridsfartyg som förstärkning: 4 större och 7 mindre jagare, 10 ubåtar och 9 mtb. De sistnämnda
bildade 6. Schnellbootflottille (kommendörkapten Albrecht Obermair), som baserades på Reva! och Helsingfors . Natten 13 / 14 maj försökte den krigserfarna
flottiljen forcera inloppet till Lavansaari, men företaget kröntes inte med framgång i den ljusa vårnatten. Redan långt ute till havs möttes tyskarna av talrika
patrullbåtar. De tvangs att vända om efter en förlustrik eldstrid med dessa. En
andra framstöt den 26 maj mot Kronstadtbukten resulterade i en liknande sammandrabbning. Och inga lönande mål för de många torpederna visade sig till
sjöss. Flottiljen kallades slutligen skyndsamt hem den 13 juni för att i väster bekämpa den stora invasionen. Den ersattes en månad senare av 5. Schnellbootflottille (kapten Hermann Holzapfel) omfattande åtta S-båtar. Denna flottilj
hade vid invasionen i Normandie förlorat samtliga enheter, men hade reorganiserats och va r nu under utbildning. Under sin vistelse i Finska viken juli-sept,
noterade den inga större resultat men förlorade en båt (S 80).
För att tillmötesgå Finlands begäran om större mtb med bättre eldstyrka hade
Tyskland den 20 april lovat sälja fyra moderna Schnellboote S 62, S 64, S 99
och S 117. För denna 3. Mtb-flottilj utbildades en del personal i Re va! och ett
kommando under den utsedde flottiljchefen reste i maj till Swinemi.inde. De fick
dock återvända med tomma händer. Over! å telsen had e uppskjutits. Den 1O juni
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begav sig hela personalstyrkan (84 man) ånyo till Kiel och Swinemunde för utbildning. Den första båten emottogs slutligen i augusti och den andra var klar
den 2 sept. Två dagar senare trädde emellertid eldupphöravtalet mellan Finland
och Sov jetunionen i kraft. Besättningarna internerades för en tid i Tyskland
och 3. Mtb-flottiljen blev aldrig verklighet.

Allt sedan islossningen låg tyngdpunkten i striderna i Narva-bukten, dit
frontlinjen redan i början av året framskjutits fr ån Leningrad.
Den 9 juni gick så ryssarna med förkrossand e öve rmakt till storoffensiv på
Karelska näset och nådde vid midsommartiden Viborgsviken. I början av juli
försökte de tränga ö ve r viken, där förbittrade strider om öarna rasade. Men
de förmådde icke bita sig fast på den motsatta stranden och framryckningen avstannade. D e ryska trupperna behövdes på andra fronter. Finnarna höll sina
positioner. Under sensommaren behärskade Baltiska flottan emellertid hela havsområdet Öster om linjen Viborgsviken - Björköarna - Lavansaari - Narva.
Efter de långa blockadåren i Leningrad hade den nu större svängrum. Men inga
stora fartyg visade sig till sjöss, blott lätta stridskrafter och attackflyg i desto
större mängd. I det förändrade läget måste nu de finska och tyska flottenheterna
koncentrera sig på att skydda armens sjöflank och hindra motståndaren bryta sig
ut. Uppgifterna löstes med tillfälligt sammansarta stridsgru p per, artillerield och
några minlinjer på utfartsvägarna.
Vid storoffensivens början smög fyra båtar ur l. Mtb-flottiljen natten 10/ 11
juni fram mot Kronstadt-vattnen för att utröna om invasion bakom landfronten var att vänta. De siktade dock endast starka båtpatruller. Under två följande nätter hälsade V l och V 2 på i samma område utan att observera några
förberedelser för landsättning. Läget till lands försämrades snabbt och inom en
vecka var hela kuststräckan intill Björkö i rysk hand . För att förhindra att deras fartyg trängde fram längs kusten, utlades åtta minspärrar, varav "Möykky
1-3'' (15 bottenminor) den 15-17 juni fälldes av Taisto 1-6.
Fyra ryska T K A-båtar, som då opererade v id inloppet till Vi borgsviken hade
otur. På väg hem mötte de i gryningen den 16 juni nord ön Halli sex från
Björköarna kommande V MV -båtar, som sänkte en samt skadsköt och kapade
en annan G 5, sedan besättningen övergivit den. Upphängd mellan VMV 13 och
V MV 16 bogserades det vattenfyllda bytet till Klamila. En månad senare var
båten reparerad och införlivad med l. Mtb-flottiljen under namnet V 3.
kanoner, anföll tre båtar bakom dimridåer T 31. Kl 2358 insatte TKA 37 sina
Björköarna för att fördriva förmodade fientliga invasionsflottor därifrån. D e
stötte ihop med ett 20-tal TKA-båtar och hade fullt upp med att bålla dem
från livet. P å återvägen råkade de invid ön Narvi ut för en skickligt utförd
attack från två ryska mtb-grupper. Trots intensiv eld från jagarnas automatkanoner, anföll tre båtar bakom dimridåer T 31. Kl 2358 insatte TKA 37 sina
torpeder som träffade midskepps och sänkte jagaren. Några överlevande fiskades upp av ryssarna, andra drev med vinden nordvart.
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Denna nan låg l. Mtb-flotti ljen ute norr om Seiskari, då explosioner hördes
kl 2358 från Narvi-hållet. K l 0115 beordrades flotti ljen att undsätta ett drivande fartyg på angiven position. Man fann dock ingenting på platsen, men vid
fortsatt letande i sydlig riktning upptäcktes nord on! Narvi 86 skeppsbrutna
från T 31, däribland chefen kapten Peter-Pirkham. Bärgandet av de med olja
nedsölade männen, av vilka 23 var sårade, var ytterst svårt, då dessutom sju
MO-båtar med sin eld störde räddningsaktionen. I skydd av dimma slutfördes
arbetet kl 0220 och de sårade kom under finska läkarvård.
Dagen därpå besatte ryssarna det obemannade skäret N arv i, varifrån man
hade god överblick över det vidsträckta ha vsområdet mellan Fredrikshamn och
Björköarna. Följande natt kom en annan överraskning. Från fasdandet tog sig
ryssarna över till Piisaari, den nordligaste av Björköarna, som nu råkade i farozonen. Mtb-avdelningen drogs som följd härav in i de olika strider, som utkämpades om dessa öar intill deras slutliga utrymning den 22-23 juni.
Efter att på morgonen den 21 juni ha växlat skott med tre TKA-båtar utanför Viborgs viken, bröt 2. Mtb-flottiljen kl 1100 in i Björkösundet norrifrån,
men tvangs tillbaka av elden från en i sundet liggande kanonbåt. Aven från land
utsattes båtarna för eldgiYning och J 1 träffades i torpedkatapulten.
T alsto-båtarna led samma dag sin första och enda totalförlust under eskortering a v k:lllonbåtarna Au nus och Viena, som från väster var på väg för att
beskjuta fiendepositioner i land . Oster om Ristiniemi udde blev Aunus utsatt för
ett massivt c.nfall av 18 IL 2-plan och började brinna. Viena fortsatte, åtföljd
av T 1 och T 6 och utförde den beordrade beskjutningen. Under färden tillbaka
störtade sig attackflyget kl 1500 ånyo över dem. T 1 träffades av ett tiotal
projektiler, som bl a trasade sönder styrhytten. En bomb träffade i maskinrummet, däcket slets upp, katapulterna med torpeder flög i sjön, ena motorn sjönk
genom bottnen i djupet och bensinen fattade eld. Maskinunderofficeren dödades
och tre andra sårades. Då släckning visade sig utsiktslös, lät flottiljchefen kalla
på T 6. Denna hade själv ett gapande hål i sidan, splitterskador och två sårade.

Tysk Schnellboot typ S-100, av vilka fyra skulle levereras till Finland 1944. Vapenstilleståndet kom emellan.
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Sedan T 1:s besättning bärgats, exploderade dess bränsletankar och den sargade
båten sjönk.
Innan fienden hann fram till Trångsund vid infarten till Viborg, lade T 3,
T5 och T 6 med H J och H 4 som eskort den 24 juni sex bottenminor ("Möykky 4") i den smala passagen, där de en gång haft sin stödjepunkt. Men en
liknande färd in i Björkösundet den 26. förhindrades av sex MO-båtar, posterade i dess nordända. Vid det efteråt livligt kommenterade försöket att återtaga den irriterande utposten Narvi den 27 juni var samtliga fem T- och fyra
J-båtar ute såsom skydd för de å n a tyska fartyg, som belade skäret med artillerield. Denna "Operation Steinhäger" blev ett fiasko, men förluster undveks
lyckligtvis. Vid den för de finska kanonbåtarna övermäktiga, ojämna kampen
om Viborgsvikens mynning i början av juli deltog blott enstaka mtb i dimbildarens roll, nämligen H 2 och H 3 den 4 juli och J 4 och V 2 den 5 juli.
För att bekämpa fienden på Narvi och i farvattnen däromkring formerades
tillfälliga grupper av tysk;:. lätta styrkor och finska mtb. En dylik aktivitet
skulle förhoppningsvis locka ut större fartyg från Lavansaari. Torpederna skulle därefter göra sitt.
Den 9 juli trodde sig ty skarna ha sett två ryska jagare invid Narvi. På kvällen avgick därför åtta mtb med tre tyska minsvepare (typ M-Boor) som stöd.
Fienden visade sig bestå av två ofarliga MO-båtar. När tyskarna öppnade eld
mot skäret, löpte åtta T K A-båtar till attack, men drevs undan. Ett nytt försök
att locka ut ett "fett byte" gjordes natten 15/ 16 juli med tre jagare och l. Mtbflottiljen, med kommendörkapten Peuranheimo ombord på ledaren T 30. Det
hela resu lterade blott i due ller med det nyanlagda batteriet på Narvi och bevakande båtar. Ett svep runt ön den 20/21 juli i avsikt att överrumpla bevakn ingsbåtarna blev ett slag i luften. Vid dessa operationer använde tyskarna inte sin
egen 5. Schnellbootflottille. Dess ovana och ringa förtrogenhet med de lokala
förhållandena föranledde tyskarna att i stället begära de finska torpedbåtarnas
medverkan.
Sedan ryssarna återuppta.git sin offensiv vid Narva-fronten och samlat sina
sjöstridskrafter till sydsidan, förflöt sensommaren rätt lugnt i de finländska vattnen. Mtb-avdelningen unnades välbehövligt andrum för sina ansträngda båtar
och folie Blott enstaka spanings- och mineringsuppdrag kring Björköarna och
u töarna föll på dess lott. Några liv räddningsaktioner bokfördes ä vem å. U n der
augusti månad led tyskarna ansenliga förluster i fartyg och manskap, icke minst
genom minor. De grundgående och snabba finska mtb var ofta i tillfälle spela
räddarens roll vid bärgandet av överlevande.
Natten 11/12 aug var den tyska l. Räumflottille i mörker och stark sjögång
på väg tillbaka in mot skären, då en av minröjarna (R 70) plötsligt saknades.
Då fara förelåg, att båten i den ökande SW-vinden skulle driva in i minfälten
SO Halli, sändes två T-båtar skyndsamt ut till undsättning. SW skäret bärgade
de tio i en gummiflotte drivande besättningsmän, bland dem chefen . Hans fartyg
hade minsprängts. Natten 27/28 aug minsprängdes i sin tur artillerifärjorna
AF 35 och AF 50 NW Halli . Större delen av manskapet bärgades av tyskarna
själva. Men i gryningen fiskade l. Mtb-flottiljen upp två matroser ur en gum261

mi båt. Till en tredje större räddningsak tion kom a v fyra utsända mtb bara två
fram i den höga sjön och därtill för sent.
Vid ett försök natten 17 !18 aug att bygga ut sydändan av ett eget minfält i
Narva-bukten råkade jagarna T 30, T 32 och T 22 av misstag in i minfältet
och gick förlorad e. Endast T 23 kom helskinnad undan. Tyska mtb och flygbåtar räddade en del skeppsbrutna, men större delen dre v med vinden Österut
in i krigsfångenskapen.
För infektering av de av fiend en normalt utn yttjade kustfarlederna lade 2.
Mtb-flottiljen ut åtta bottenminor (" Möykky 5-7") mitt framför kustbe vakningen. Natten 20/21 juli fä llde J 1 två minor invid Pullinniemis västra strand,
medan T 5 och T 6 höll va kt utanför. Stilla gång med manövermotorer, mörker
och svag ostlig vind var förutsättning för att företaget skulle lyckas. Lämpligt
väder utlovades först till den 24 aug då J 1 - 3 begav sig ut. Meningen var att
i all sti llh et med en båt lägga ut två minor i det trånga faret mellan Piisaari och
Vas ikkasaari samtidigt som två båta r betäckte å tertåget. Början förlöpte bra,
men så föll av misstag ett par skott, strålkastare i land tändes och kustbatterierna gav eld . Minorna fälldes genast och båtarna skyndade ut under dimbildning .
Nästa natt valdes ett me r avlägset objekt: farleden mellan Seiskari och Kolgaudden på södra sidan. Men man hade knappt passerat Halli, innan kraftiga
strålkastare lyste upp omgivningarna kring Narvi, Björköarna, Lavansaari, Seiskari och Kolga ... Illuminationen gav kapten Kajarsala små chanser att osedd
slinka igenom och han gav order om reträtt. Natten mot den l sept skyddades
de sju båtarna av duggregn och minorna lades ut på avsedd plats. Detta var
den sista krigshandling Fi nlands flotta utförde mot Sovjetunionen till sjöss.
Den 4 sept kl 0425 informerade Flottstaben om att vapenstiileståndet trädde i
kraft kl 0700 . Inom ramen för v issa omg rupperingar den 6-11 sept beordrades
1. Mtb-flottiljen till Korka och 2. Mtb-flottiljen till skärgården utanför Lo visa.

Striden vid Hagland
Enligt stilleståndsvillkoren måste bl a alla tyska styrkor inom finländskt territorium vid midnatt den 14/ 15 sept lämna landet eller interneras. Från södra
Finland avlägsnade sig de marina enhetern a inom utsatt tid . Till avsked minerades farlederna till Kotka och Porkkala-fjärden. Något senare gjorde en från
Reva! överskeppad brokig truppstyrka ett länge förberett, men oklokt k u p partat försök att bemäktiga sig Hogland . Landstigningen genomfördes, men det
finska försvaret satte sig till motvärn. D e förvånade tyska "vänn erna" besegrades slutgiltigt på kvällen den 15 sept . D e tyska M-båtarna som stödde invasionen
med artillerield utsattes utanför öns norra udde för en ovänrad attack från finska torpedbåtar.
Efter tyskarnas a v färd från Korka rekognoscerade l. Mtb-flottiljen farvattnen där utanför och var vid beho v beredd att jaga bort de forna vapenbröderna.
Inga sådana syntes dock till. Efter midnatt fick Flottstaben emellertid r apport
om att de höll p å att invadera Hogland. Kl 0125 beordrades Mtb-avdelningen
att utan dröjsmål anfalla in vas ionsflottan .
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Den i Korka liggande 1. Mtb-flottiljen hade tre T- och tre V-båtar i beredskap.
Viima-gruppens besättning logerade emellertid i en skola långt från hamnen .
Flottiljchefen Önskade helt naturligt invänta dem, innan han begav sig iväg. Vid
avfärden kl 0200 försenades de ex-ryska " plåtdosorna", då V 1:s kalla motorer
icke startade. T aisto-gruppen lade då ut och med sakta fart invä ntades kamraterna. Till följd a v de tyska mineringarna måste de runda Kaunissaari SW om
staden. Då V-båtarna fortfarande dröjde, satte kommendörkapten Pirhanen
högsta fart kl 0237 för att hinna fram innan det ljusnade . Från Hagland iakttogs artillerield . Utanför nordändan låg M-båta r och artillerifärj or grupperade
och närmare land talrika småbåtar. Då målen låg spridda över ett vidsträckt
område, beordrade flottiljchefen enskild attack för sina båtar och signalerade
kl 0319 full fart.
Kl 0328 avlossade T 5 båda torpederna mo"L den längst i väs ter liggande
M-båten, so m efter detonationer försvann ur sikte i ett moln. T 5 girade till
kontrakurs. Offret var dock knappast M-båten, utan två mindre båtar, troligen
bogse rbåten Pemau, som förtöjt vid den av kustartill eri et skadeskjutna minröjaren R 29 fö r assistans . Ledaren T 3 närmade sig med marschfart nästa M-båt.
Norr om denna låg två R-båtar som stilla passe rades på c:a 200 m håll. Den
ena fattade dock misstanka r och kom närmare. T 3 startade då hu vudmotorerna
och överföll M-båten, som besköt mål i land och helt överrumplades. Från c:a
500 m åvfyrade T 3 sina torpeder, girade dikt babord och bildade dimma. Tys ken vände för sent sitt artilleri mot angriparen och sköt förbi. Over dimridån
iakttogs en detonation . Därefter kom T 6 in från NO och avs köt sin ena torped
från c:a 800 m avstånd mo t en tredje M-båt, som intet ont anande va r engagerad p å annat h åll. Den andra torpedkatapulten låste sig. Vid styrbordsgiren
passerade T 6 igenom den av T 3 lagda dimman och såg bl ott explosionen bakom densamma. T 6 anföll ännu en transportfärja, men torpeden gick ej att
rubba . Inför hote t från annalkande R-båta r avlägs nade sig T 6 åt NW och tog
konrakt med ledaren. Vid 0400-tiden var alla tre mrb återsamlade och återvä nde till Kotka.
Efter att förgäves ha försökt starta V 1 :s motorer, gick gruppchefen, kapten
Lehtonen ombord på V 2 och försökte med en halvtimmes försening tillsammans
med V 3 hinna ifatt T-båtarna. I mörkret förlorade de med högsta fart framdri vna båtarna kontakt med varandra. V 3 kom först fram. Vid Haglands nordspets begynte den kl 0350 följa dess östsida sydvart, då en stillaliggande M-båt
dök upp ur dunklet. Från c:a 800 m avstånd avfyrades en torped mor densamma. Torpeden träffade midskepps i samma ögonblick som M-båten satte sig i
rörelse och riktade sin eld mot den "ryske" angriparen. Två R-båtar blandade
sig i leken och lät sina kanoner spela mot den retirerande V 3, som kl 0545
vä lbehållen återkom till Korka.
. V 2 anropade utan resultat kollegan i mörkret, fö rlorade dyrbar tid och inträffade först i gryningen vid Hogland. Med den höga, mörk a stranden som
fond anföll båten de NO om öns nordända liggande två M-båtarna väs terifrån.
Men tyskarna var nu p å sin vakt. Ur stran dskuggan dök en R-båt upp, li v ligt
skjutande. V 2 avlossade kl 0430 från c:a 1.400 m avstånd sin a torpeder mot
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de båda M-båtarna, ·som dock såg faran i tid och väjde undan. Följd av deras
eld löpte V 2 undan med sick-sack-kurs, men undgick ej att träffas. Vid ankomsten till Korka i soluppgången gapade fyra hål efter triHar i det buki ga
skrovet och en man var sårad. Men torpedbåtarna had e uträttat vad som stod i
deras makt.
Deras attack mot d e överraskade forna vapenbröderna var inte fu llt så resultatrik som kan utläsas av det föregåe nd e. De gamla ex- rys ka torpederna innehöll blott 125 kg laddnin g, v ilket icke sy nes ha va rit tillräckligt för att sänka de tyska Minensuchboote p å 700 ton. Cheferna på M 15, M 19 och M JO
rapporterade endast a ll va rl iga skador och båtarna kunde föras hem för reparat ion . Någon torped rände väl också i land och detonerade mot klipporna . Men
mtb-attacken tillika med den ljusnande mo rgone n föranledde de tyska fartygen att
lämna sina positioner, var ige nom de la ndsatta truppern a berövades sitt eldund erstöd och snart fann för gott att ge upp kampen.
Den 2. Mtb-flottiljen avg ick kl 0200 från Klamila med al la båtar, men stoppade i gryningen vid Haapasaaret (Aspö) som reserv, om tyskarna sk ulle tillföra Hogland förstärkningar. Kl 1000 dirigerades flot t iljen till ön för att evakuera sårade till fastlandet. Fyra bå tar ankrade i eldlä utanför den väs tra stranden och började ta ombord de sårade med gummibåtar. D e andra höll vakt
längre ut. Strid erna på andra sid an ön pågick alltjämt. Kl 1730 påbörjades
återfärden med däcken täckta av bå rar. P åföljand e natt skyddade båtarna
transporter till och från Hogland. Därefter var kriget för deras del tillända.

Liksom allt krigsbyte mås te de tre Viima-båtarna återbördas till Sovjetun ionen. Den i Helsingfors stat ionerade kontrollkommiss ion en fordrade att de öv-

Motorkanonbåten !-lurja 4. Efterkrigsbild. Torpeder var förbjudna .
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riga lades upp och att deras motorer magasinerades. Genom bestämmel serna i
fredfördraget i Paris 1947 är motortorpedbåtar, såsom offens i va vapen, förbjudna för Finland. Då båtarna åter togs i bruk för att ersätta utran gerade
patrullbåtar tillhörande Sjöbevakningen, förd e de blott lätt bestyckning och
kallades mowrkanonbåtar. De va r i aktiv tjänst intill slutet av 1950-talet, d å
de utrangerades och såldes utan motorer. An idag kan man en vacker sommardag se dessa över 30-åriga f d vinthundar, vitm ålade och ombyggda för pr i va tbruk kryssa omkring i skärg å rden .

Motortorpedbåtarnas insats under det betun ga nde kriget 1941-44 var rätt
betydelsefull. Dessa små träbå tar representerade i hu vudsak de finländska SJO stridskrafternas offensiva vapen. Det största antalet sänkningar a v fientligt tonnage kom på deras konto . Under sina 204 operat ioner till sjöss drabbade d e
nästan konstant samman med fienden. Men und er de många, företrä desvis nattliga närstriderna va r förlust erna i det närmaste obefintliga. Befäl och manskap va r
välutbildat och härdat i fyra säsongers skoningslös kamp samt ägde den rätta
gå påarandan och stridsmoralen. Tre Mannerheim-kors samt må nga medaljer och
befordringar talar sitt tydliga språk.
F inlands förnämsta krigsorden , Fr ih etsko rsets Mannerheimkors, fö rl änas blott
för utomordentli gt stora militära förtjänster, för lysande personligt mot eller
för särski lt djärva, res ultatrika ell er skickligt ledda operationer, oberoende av
vederbörandes militära grad. Tre mtb-män befanns värd iga detta höga utmärkelse tec ken: O vas kainen, Pirhonen och Kajatsalo.
Toimi Ovaskainen (f 17 sept 1909) utnämnd ti ll riddaren No 108 av Mannerheimkorset elen 8 mars 1943. Han avtjänade sin värplikt vid flottan, tog
därpå värvning där och genomgick 1930-31 dess underofficersskola. Vid krigsutbrottet 1939 had e han nått styrmansgrad. Flerårig prakti g vid mtb-vapnet
skaffade honom kompetens för chefs poster. Åren 1941-42 förde han den fram gå ngsrika mtb Syöksy och 1943-44 olika Taisto- båtar med samma bravur. Efter reservofficerskurs vid sjökrigsskolan våren 1944 befordrades han till fänr ik
och efter kriget till löjtnant. Han bor numera som pensionär i Helsingfors.
Riddaren No 111 Jouko Kalevi Pirhonen (f 13 dec 1915), utnämnd d en 4
juni 1943, genomgick sjökrigss kolan 1935-37. Han medföljde skolskeppet
Stwmen fa utsen på dess långseg latser 1934-35 som vä rnpliktig och 1937-3 8
som fänrik. Löjtnant 1939 va r han under Vinterkriget chef å mtb Isku och del tog som kompanich ef i strid erna till lands. Sommaren 1941 var han luftvärnsofficer på pansarskeppet Ilmarinen och flyttades elen 3 sept till Mtb-flottiljen ,
som han ledde 1942 med kaptens grad. Som kommendörkapten 2 gr .ge nom gick han 1947-48 Krigshögskolan. Befordra n til l kommendörkapten a v l gr.
skedd e 1956, kommendör 1961 och konteramiral 1966. D en 7 aug 1966 utnämndes han till flottchef. Pirhonen beviljades v iceamirals a v sked elen l juli
1974 och efterträdeles av konteramiral Stig O lof Wikberg, också han mtb-officer
å ren 1941-44 .
265

Vid utn äm ningen · av riddaren No 189 Kaarlo Viijam Kajatsalo (f 28 sept
1909) den 1O febr 1945 förlänades denna höga utmärk else för första gå ngen en
reservofficer vid flottan. Han genomgick S jökrigsskolans reservofficerskur s 1931
-32 och blev fänrik. Som löjtnant 1941 var han chef å mtb l sk u (1941 ), Vihuri
(1942) och jylhä (1943 ). Befordrad till kapten 1944, ledde han 2. Mtb-flottiljen
kriget ut och blev efter detsamma komm endörkapten v id flonan s reserv. Kajatsala va r sedermera riksda gs man och lektor vid uni ve rsitetet i U leåborg. där han
ä r bosatt.
Under kriget instiftades ett spec iellt förtjänsttecken, v ilk et förlän ades var och
en, som varit med om min st 20 mtb-företag åren 1941-44 . Märket var i mycket likt och inspirerat a v det tyska å r 1941 instiftad e Schnellboot-Kri egsa bzeichen, med si n framrusan de torpedbå t. Den tyska örnen hade dock ersatts a v
Neptunus' treudd. Det finl ä ndska märket tilldelades in a lles 99 mtb-m än: 25 officerare, 4 underofficerare, 36 underbefäl och 34 meni ga. Största antalet färder
(113) hade kapten Pirh on en på sitt konto . Teckn et fö rlänades en utlänning,
kapten Lind af Hageb y.
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Den livliga ryska trafiken på Lavansaari for tsat te under augusti-september 1943 med
bogsersläp m m, skyddade av kanonbåtar och stora ansamlingar av patrullfartyg.
Kon vo jstrider utkämpadeJ den 21 aug, 6 och 29 sept samt 15-76 oktober med
växlande framgång. Atminstone tre stora pråmar och en bogserbåt sänk tes därvid .
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Kablar

LILJEHOLMENS KABEL
Kraftkablar för alla ändamål
också för små och stora fartyg
Box 42108- 12612 Stockholm
Telefon 08-188040

Konsulterande med Specialitet
STORKOKSANLÄGGNINGAR
Vi utför, enligt modernaste principer.
Planskisser, entreprenadhandlingar för
all köksinredning och apparalurutrustning, allmön könteknisk rlldgivning
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Chefsposter inom Motortorpedbåtsflottiljen 1941

Kapt. P . K. Killinen /löjtn.
Styrm.
Båtsm.
Löjtn .
Löjtn.
Löjtn.
Löjtn .

Syöksy
Vinha
Nuoli
Ra ju
!sk u
Sisu

J.

K. Pirhanen

T. Ovaskainen
L. A.
(res.)
(res.)
(res.)
(res.)

Tuohiniemi
K. V. Kajatsalo/K. Väisänen
I. J. Lehtonen
K. V. Kajarsala
U . A. Alkio

2. Gruppen
Chef:

Kapt. H. S. Carring

Vrnv 9
Vrnv 10
Vrnv 11
Vrnv 17

Löjtn . A. P. Mäkelä
Löjtn . (res.) E. Kalske
Löjtn. (res.) H. G. Silfverberg
Löjtn . J. I. Smolander

Chefsposter inom Motortorpedbåtsavdelningen 1944
Chef:

Kapt. (res.) K. V. Kajarsala

J. Divisionen

1. Gruppen
Chef:

Mtb-Flottiljen

Chef :

Kapten Orvo Peuranheimo

Chef:

2.

Kapt. A. V. Vuorensaari/ J. E. Haapkylä

Chef:
jyrny
]yrny
jyrny
Jyrny

l
2

J
4

Kapt. A. V. Vuorensaari/P. E. KarmeJa
Löjtn. (res.) K. Kyröhonka/Båtsm. V. Lommi
Kapt. J. E. Haapkyl ä
Sryrm. N . Ilomäki

II Div.:

Kapt. (res.) E. Mäkelä

Chef:
Hur ja
Hurja
Hurja
1-lurja
1-lurja

2
J

4
5

Kapr. (re s.) E. Mäkelä
Löjrn. T. Sipari
Båtsm. M. Eriksson
Fänr. (res.) L. A. Tuohiniemi/Båtsm . A. Lairinen
Kapr. P. E. Karmcia

3. Mtb-Flottilj en (planerad)
C hef :

Kom .kapr. H. S. Carring

Fyra
Schnellboote

Kapt. K. K. Ram1isto
Kapr. E. J. Toivonen
Kapt. S. O. Wikberg

Kommendörkapten Orvo Peuranheimo

l. Mtb-Flottiljen
Chef:

Kom.kapt.

J.

K. Pirhanen

1. Divisionen
Chef:
T aisto
Taisto
T aisto
Taisto
Taisto
Taisto

Kapr. (res.) M. L. Satuli
1
2
J

4
5
6

Kapr. (res.) M. L. Saruli
Löjtn. P. E. Karmela/ Fänr. (res.) L. A. Tuohiniemi
Löjrn. (res.) L. Karma
Styrm. O. A. Liljeblad
Fänr. (res.) T. Ovaskainen
Löjtn. (res.) K. Kyröhonka/A. V. Vuorensaari

2. Divisionen

J.

Chef:

Kapt. (res.) I.

Viirna l
Viirna 2
Viirna J

Kapt. (res.) I. J. Lehtonen
Båtsm. A. Laitinen /P. ]. Hölrrä
Löjrn. (res.) J. F. Norrmen
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Lehtonen

269

Litteratur

m. · m.

Offshore teknik
Energikrisen i vär ld en har under senare år hjälpt till att påskynda utv innmgen av
o lj a och gas ur ha vers borren . Den utvinning som sker i Nordsjön har starkt ökat 1ntresset för denna verksamhet även i Sverige.
Detta nya fä lt för ekonomisk och teknisk utv ec kling utgör en möjlighet för sve nsk
industri att expandera.
Idag sä lj er svensk indust ri varor och tjänster för ca 675 miljoner kronor å rligen på
offshore-marknaden. Det finns skä l att anta att marknaden kommer att växa avsevärt
under de närmaste decennierna och den svenska industrin kan därmed förväntas ha
möjlighet att öka sin andel.
Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) har låtit fil lic Erik Moberg utreda frågan
om den svenska industrins möjligheter på denna nya marknad och vilka krav på ny
teknik som kan komma att stä ll as.
Utredningen har publicerat.·: i STU utredningsserie (nr 36-1975) med titeln "Offshoreteknik - svensk industris framtida möjligheter".
Eri k Moberg har i den föreliggande boken presenterat offshoretekniken på ett sällsynt klarläggande sätt. Utredr.ingen har av naturliga skäl måst begränsas till en del men kanske den f n mest väsentliga delen - av detta enorma teknikområde. Moberg
bar valt att av handla olje- och gasutvinningen. Andra områden, såsom utvinning av
sand, grus, m.1ngannoduler och li vmedel har utes lutits därför att de - åtm instone i en
nära framtid - bedöms ha mindre betydelse för svensk industri.
Moberg avhandlar offshoreverksamhetens betydelse fö r energiförsörjningen både globalt och regionalt. Han behandlar utförli gt såväl tekniska som ekonomis ka aspekter på
geofysik, borrn ing, plattformar, fartyg, rörledningar m m. A ven framtida teknik och
den svenska industrins möjligheter avhand las på ett instruktivt och trevligt sätt.
Boken är rikligt illustrerad med tabeller och instruktiva bilder.
Efter att ha läst Mobergs utredning känner man sig väl insatt i offshoreteknikens
vä rld. Att läsa den med omtanke är ett enkelt sätt att lära sig mycket om offshoreverksamhet. Alla som sysslar med marina frågor såväl civi lt som militärt bör välja den
genvägen till ökad kunskap.

Undervattensfarkoster
Ubåts- och dykarreknik har utvec klats under förhållandevi s lå ng tid , i sro r utsträckning - då det gäller ubåtar - för mi litära ändamål. Först på senare år har bemannade
och obemannade civila underva ttensfarkoster kommit i bruk. Man kan förvänta sig en
snabb utveckling på detta område under det närmaste decenniet.
Civi lin geniör Tryggve Ramqvist har belyst detta väl i en bok som nyligen publicerats av Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU utredningsserie nr 40-1975).
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Utvecklingen saknar inte militär betydelse. Här finns klara kopplingar mellan militär teknik och dess civila tillämpningar, som ger en helt ny dimension åt övervakningsproblemen runt våra kuster. Ingan anade för 20 år sedan att undervattenstekniken
sku ll e utvecklas så snabbt som den har gjort de senaste decennierna. Ingen anade att
civila ubåtar och undervattenshabitat skulle bli en realitet framtvingad av oljekriser,
metall- och li vsmedelskriser på jorden .
Redan ida g finns 100-ta ls civi la undervattensfa rk oster och må nga projekt li gger på
ritborden .
Bara i Nordsjön arbetar ett 10-tal och man har bedömt att det kommer att behöva s
ca 40 stycken till de närmaste 5 åren.
Vad som dock inte finn s är tillfredsställande möjligheter att lokalisera, kommunicera
med och identifiera dem - om de skulle komma in på vån sjöterritorium.
Bristen på ubåtsjaktresurser är redan markant. Den pågående civila utvecklingen accentuerar den ytte rligare.
Ett internationellt kommunikationssy stem - såväl knallsignaler som frekvenser för
undervattenstelefoni - bör snarast tillskapas om inte den pågående utvecklingen skall
innebära en säkerhet srisk.
Tryggve Ramqvist behandlar dock endast den tekniska sidan. Han analysera r aktuella ·tillämpningsområden och beskriver ett antal befintliga farkoster. Avslutn ingsvis
säger han att en framgångsrik utveckling av undervattensfarkoster inom landet bör ge
svensk ·industri en god "inträdesbiljett" till undervattensteknikområdet internationellt
sett.
Här har den svenska mari10en - med sm stora erfarenhet - en vikti g funktion att
fylla.
STU har satsat mycket på undervattensteknologin i samband med s1n havsteknikutredning. Under 1975 har hittills publicerats inte mindre än 9 skrifter inom detta
ämnesområde. Förutom de ovan nämnda finns skrifter som avhandlar malmletning till
havs (39:1975), havet som livsmedelskälla (33 :1975), djuphavsborrning med Glomar
Challenge r (35 :1975 ), forskningsfartyg (38 :1 975), dykeriarbeten (39 :1975) och ergonomi .
Skrifterna sä ljs av In geniörsförlaget. För var och en som sysslar med eller ~r road av
undervattenverksamher, vare sig det rör bårar, ubåtsjakt, dykeri eller minor bör läsa
denna skr ifts eri e.
Hake

Karibiska regionen i globalstrategin
Soviet Seapower in the Caribbean: Political and Strategic !mplication . Preger Publishers , London, 1972.
W Höpke r: W eltmach t zur See.
Russia in the Caribbean. The center for Strategic and I n ternational Studies, 1973.
Området har många namn, bland dem 'Ka ribisk a Amerika', omfattande Karibiska
havet, Mexikanska bukten, Centralamerikas nordkusr, Syd-Amerikas stränder vid Ka ribisk a havet oc h Västindiska övärlden. Namnet markerar USA :s närvaro. Länge har
USA :s relationer i området va rit mångskiftande. Kommersiellt sett har de forna ko-

271

lonialländenu va rit starkt representerade. Av nykomlingarna bör främst nämnas Sovjet.
Sovjets intresse på Kuba är ett tecken på att Mexikobukten och Karibiska havet
är en viktig del av den oceana strategin . Det började med att den sovjetiska flottan krafti gt ökade sin aktivitet i området. Är 1962 inrräffade Kubakrisen, som skakade en hel
värld. Sovjet var i färd med att upprätta en bas p å ön. Handlin ge n fi ck en dramatisk
vändning vid ett amerikanskt poliriskt resolut motstånd. Den hotfull a kri se n avvecklades lyckligt den gången.
Sedan "raketkrisen" år 1962 undvek Sovjet öppen militär verksam het. I ställer yttrade sig aktiviteten i en välorganiserad diplomati, propaganda med revolutionära drag,
ekonomiskt inflytande men ä ven i fortsatt marin närvaro. Särskilt Castros örike ble v
sa r k t influerat av sovjetisk teknologi och ideologi. Samtidigt pågår en su bversiv verksam het i hela området. In satse n har va rit märklig. Strategin i det sto ra spe let går ut
på att skaffa fotfäste i yttersta Västatlanten.
Karibi ska området är bet yde lsefull för de amerikanska kontin entern a. Genom dess
omedelbara närhet till USA :s fa stland oc h P a nama-kanalen är va rje främmande mi litär aktivitet i närvattnen irriterande. Det betyder främmande verksamher strax utan för USA :s dörr . USA :~ reak tion år 1962 visade, att sta rslednin ge n var beredd att ta
stora risker. Ur Sovjets synvinkel sett är det å ter fråga om att markera, att Karibien
inte är något slutet vatten.
Amerikanarna känner obehag av att ha främmande u-b åta r rätt inp å knutarna, ut rustade med medeldistansraketer, som nå r amerikanskt centrum - med kort varningsrid. Upplagringen av landbaserade raketer är idag inte den enda lösni ngen, då raketer
numera monteras på u-bårar. Sovjetiska u-b åtar rör sig i vattnen. I globalst rategin har
händel se utvecklingen gjort området till en operativt känsli g se ktor.

inte minst ideologisk missionsverk sa mhet pågår.
Det latin amerikanska grannskapet är psykologiskt mottagligt ge nom den där flerstäde s
spridda gerillan och den urbana terrorismen . Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Mexiko och flera av de västindiska öarna är tacknämli ga objekt. Sovjet tar på
sig bördan av ofantliga utgifter. Stöd i olika former kunna led a till ett sareliiriskt förhållande. Ur Sovjets synvinkel sett är Kuba centralt och strategiskt väl beläget i förhållande till flera strandstater och Syd-Amerika .

Sovjets marina penetration i Karibiska regionen är blort ett led i flottans nya giv
att röra sig utanför tidigare trängre klassiska havsområden. Numera syns Sovjets flotta
litet varstans på de 'sju haven'. Sovjet har byggt upp en marinstyrk a på bred front som kraftigt kan konkurrera med USA :s flotta. Det är en form av diplomati, där den
karibiska havsregionen· känsligt berör USA :s marina cirkl ar. USA har självfallet fördelar i nuläget, då det gäller att hävda sitt inflytande genom sin relativa närhet.
Sovjets marina verksamhet i de karibiska nejderna kan inre hänföras till Moskvas
naturliga intresseområden. Om man vill räkna med en viss "rangordning", är Medelhavet o~h Indiska oceanen geografiskt mera motiverade operationsområden.
K.-E. Lindeman

Sovjets marina intresse i Kabiska ha vet betyder, militärgeog rafi skt sett, en handling i
ry ggen på USA :s vita la områden.
Mexik ans ka bukten med sin högt uteveklade trafik är närmast ett amerikan skt vatten ur sjöfartssyn punkt.
Florida-sundet med Kuba i sö der och Jukatan-sundet med Mex iko i väster jämte
Karibiska havet och Panama- kanalen hör till sa mma geografiska komplex. Livsviktiga
underhåll slinjer korsar regionen, fören at med interoceana handelsväga r för USA. De
är även huvudtransportleder för Väst vid krigiska förveck lin gar. O lj eländerna Vene zuela och Mexiko invid Karibiska vattnen gör även regionen till ett intressa nt inflytel seobjekt.
Panama-kanalen är även en interkontinental vattenväg. 15 350 skepp passerade kana len å r 1971. (Som en jämförelse kan nämna s, att 21 500 skepp passerade Suez å r
1966). Kanalen förbinder Norda merikas båda kuster och förkortar kommersiellt ostkusthandels med Europa samt ger strategisk rörelsefrihet åt USA :s fl ot ta mellan Atla nten och Pacific.
USA har ansvaret för kanalens försvar. Till area len är området obet ydl igt, vilket
försvårar försvaret. Kanalens betydelse vi d världskrig minskas delvis genom att skepp
av hangarfa rtygssto rlek ej kan nyttj a den eljest förenande fa rl eden. Kanalen ä r jämvål
känslig för de effektiva supervapnen.
Sovjet är i aktion på bred front i Karibiska regionen: ekonomisk, diplomatisk, och
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