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P O EKMAN 
Finlands ubåtsvapen under 

andra världskriget 

Finlands ub!itsvapen är av tämligen ungt datum. Det 
u.pfJstod först tio dr efter det landet förklarat .<ig ;om. 
självständig republik 1917. Dess levnadslopp blev 
ävens/i kort, knappa tv!i !irtionden. Fredsfördraget 
mellan Sovjetunionen och Finland i Paris 1947 för
bjuder nämligen det senare h/illa ub!itar inom. sin be
gränsade flotta . 
De finska ub!itama uppfyllde under krigs!iren de för
hoppningar man ställt p!i detta den svagares vapen. 
D eras begränsade operationsomr/ide Finska viken och 
delvis norra Östersjön, var av ringa djup, uppfyllt av 
grund, vintertid tillfruset och därtill systematiskt in
fekterat av tre krigförande flottors väldiga minspär
rar. Dylika farvatten var knappast idealiska /ör ub!its
krig . Och dock spelade ub!itama en framträdande roll 
inom. sjökrigföringen. 1939-1945 i Ostersjöornr!idet. 
Tillkomsten. av det finska ub!itsvapn.et samt dess in
satser under andra världskriget skildras här - 40 dr 
efter den första ub!iten.s sjösättning - av den. välkän
de fin ländske marine skribenten. Per-Olof EKMAN. 

\.. .J 

Det självständiga Finlands första flottprogram av år 1921 upptog 
bl. a . fyra ubåtar, ett andra året därpå utarbetat program hela sex
ton. Dessa nybyggnadsplaner, liksom ett antal andra, reducerade 
projekt under 1920-talet, kunde under dåvarande par lamentariska 
förhållanden icke förverkligas. Landets första flottl ag av å r 1925 
godkändes först den 30 okt. 1927 efter långvariga diskussioner i riks
dagen. Av det ursprungliga byggnadsprogrammets ubå tar återstod 
då endast tre på 500 ton och en på 100 ton . Byggandet av dessa fyra 
anförtroddes inhemska varv, ehuru dessa saknade praktisk erfaren
het på området . I hemlandet fanns bara ett par officerare med nå
gon slags kän nedom om ubåtar. Blickarna riktades då mot Tyskland, 
där världens effektivaste ubåts flotta under det nyss utkämpade 
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Bild 1. 
lku-Turso, Vesihii si och V etehinen träder i tjänst i Å bo 193 1. 
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världskriget skapats. Därifd.n utlovades hjälp av erfarna fackmän. 
Ritningarna till Finlands ubåtar uppgjordes av firman Ingenieurs

kantoor voor Scheepsbouw, en i Haag vid denna tid startad skepps
byggnadsbyrå, där tyska experter, som redan ritat de under kriget 
nyttjade båttyperna, i hemlighet arbetade på det egna ubåtsvapnets 
come back. Byggandet av de tre större ubåtarna gavs i uppdrag åt 
Crichton-Vulcan Ab:s varv i Åbo. Firman hade alltsedan 1850-talet 
levererat torpedbåtar o. a. småfartyg till tsarens flotta, men ej ti
digare byggt ubåtar. Blott bolagets fi lial i Petersburg hade 1908 
byggt fyra sådana och dessa fackmän hade man ej mera tillgång till. 
I september 1926 tecknades kontrakt om den första ubåten och i 
januari 1927 beställdes två likadana. Vid samrna tid anförtroddes 
Sandvikens Skeppsdocka Ab i Helsingfors tillverkningen av den 
lilla, fjärde ubåten. Arbetena övervakades av kommendörkapten 
Bartenbach, ingenjörerna Papenberg och Wolting m. fl. tyska fack
män i samarbete med inhemska ingenjörer. 

Den första ubåten Vetehinen, samtidigt det första i hemlandet 
byggda finska krigsfartyget, sjösattes den l juni 1930 i Åbo. En 
månad senare följde Saukko (Uttern) i Helsingfors. På dagen två 
månader efter Vetehinen gled sys tern Vesihiisi ned i sitt rätta element 
och den 5 maj 1931 den tredje av samma typ Iku-T urso. Namnen 
var hämtade från fornfinsk mytologi och betecknade havsvidunder: 
Vetehinen är en vattendemon, Vesihiisi ett sjörå och Iku-Turso en 
havsjätte. Efter avslutade provturer överlämnades ubåtarna 1931 till 
sin beställare Försvarsministeriet och hissade örlogsflagg. De första 
cheferna var kaptenlöjtnant Holmberg (Vetehinen), kaptenlöjtnant 
Enkiö (Vesihiisi), kommendörkapten Raninen (Iku-Turso) och löjt
nant Kivikuru (Saukko). Ubåtsflotti ljen utökades oväntat på nyåret 
1936 med en femte ubåt Vesikko (Illern). Dess förhistoria må här i 
korthet re la te ras. 

Enligt f redsfördragets i Versailles 1919 bestämmelser förbjöds 
Tyskland hålla ubåtar. Under 1920-talet och intill 1935 ägde Reichs
marine fö lj aktligen inga sådana. Men man arbetade i tysthet utom
lands, i väntan på den dag, som skulle upphäva fördragets 181. arti
kel. Till den holländska Ingenieurskantoors ritkontor kallades ex
perter, som redan skapat kejserliga flottans ubåtar. Från denna byrå 
skickades planer, signerade Techel, Schi.irer m. fl. till utländska varv, 
hos vilka diverse typbåtar beställdes för firmans privata räkning. 
Bland utkasten fanns ett kallat Typ II, som baserade sig på de små 
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Bild 2 
Ub!iten Vetehinen under gång i skärgården. 

UB II- resp. UP-typerna från 1915 och 1918. Ritningarna presentera
des 1932 för Crichton-Vu !can Ab i Åbo, som åtog sig byggandet av 
Typ II. Båten erhöll byggnadsnumret 707 och gällde officiell t som 
varvets spekulationsobjekt. Några köpare uppenbarade sig icke, men 
vä l en mängd folk, ivriga att få provköra den 1933 sjösatta, men 
odöpta dykbåten. 

Våren 1934 reste civilklädda tyska sjöofficerare, enskilt eller i 
grupper, över Trelleborg och Stockholm till Åbo för at t göra sig för
trogna med sitt nya, än så länge förbjudna vapen. De gällde offi
ciellt som Ingenieurskantoors ingenjörer, tekniker och montörer. He
la sommaren var ubåten Nr 707 i flitig användning i vattnen utan
för Åbo. Till hösten låg den åter sti ll a och övergiven vid varvskajen 
i Aura å. Och folk undrade vad varvet menade med att hålla en 
egen privat ubåt. 

Samma år båten provkördes i Fin land växte strängt bevakade skj ul 
upp inom Deutsche Werkes och Krupp-Germanias varvsområden i 
Kiel. Bakom lyck ta dörrar försiggick här ett topphemligt skepps
byggeri. Och den 15 juni 1935 gick ridån slutligen upp: Tredje 
Rikets första ubåt U 1 sjösattes. Tre dagar innan det av Hitler 
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Bild 3. 
Flottans " problembarn" Saukko. 

eftersträvade tysk/brittiska flottavtalet - som bl. a. gav Tysk land 
rätt att åter hålla ubåtar - trädde i kraft. Med två veckors inter
valler följde sedan ett helt dussin av dessa enkelskrovbåtar, a lle
samman avbilder av Nr 707. Sommaren 1935 utlånades den till Fin
lands flotta för utprovning och utbildning av personal. Sedan riks
dao-en bevi ljat de erforderliga med len, inköptes ubåten den 13 jan. 
1936 av staten och erhöll namnet Vesikko. Kaptenlöjtnant Virkki 
blev dess förste chef. Därmed hade Finland fått sin femte och sista 
ubåt. Åtta under 1930-talet projekterade kom aldrig utöver plane
ringsstadiet. 

Vetehinen-typen var utrustad med torpeder, artilleri och mi nor. 
Den var en typisk minubåt med svag torpedbestyckning. Tjugo mi
nor kunde medföras i tvenne utanför tryckskrovet på ömse sidor be
fintliga brunnar, torpeder bara sex. Genom denna anhopning vapen 
blev andra egenskaper, såsom sjövärdighet, fart och dykförmåga i 
någon mån lidande. Avsedd för operationer i ett innanhav ägde bå
ten blott begränsad aktionsradie: 1.575 sjömil eller två veckor. Ve
sikko var en typisk kustubåt, bestyckad endast med torpeder. Den 
var lätt att manövrera, erfordrade inga större va ttendjup och kunde 
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Bild 4. 
D en priva tägda ubåten No . 707 på provtur utanför Äbo sommaren 1934. 

därför färdas i uläge även inomskärs. Saukko var av försökstyp. 
Den var byggd i två sektioner och den ursprungliga meningen v2.r 
att per järnväg transportera båten t ill insjön Ladoga, där Dorpat
fredens 1920 bestämmelser begränsade krigsfartygens deplacement 
till 100 ton. Planen kom likväl aldrig till utförande. Typen motsva
rade icke de förväntningar man ställt på den. Bestyckningen var 
otillräcklig, dykegenskaperna dåliga, sjövärdigheten likaså, maskine
riet svagt och känsligt för haverier. En del förbättringar t i Il trots 
blev miniatyrubåten Saukko ett dyrt problembarn för flottan. 

Ubåtsvapnet var fullkomligt nytt i Finland. Skolat fo lk med er
farenhet i skötseln av detta tekniskt invecklade instrument fanns ej 
att ti llgå. Allt måste göras frå n början. Sjöofficerare och ingenjörer 
skickades utomlands för att bekanta sig med ubåtar. Redan 1919-21 
hade löjtnant Raninen bevistat ubåtskurser i Frankrike och 1922 
kommenderades han och tre tekniker till danska flottan . skolandet 
av blivande ubåtschefer fortsatte åren 1927-29 resp. 1931, då 
kommendörkapten Rahola, löjtnant Enkiö och aspirant K ijanen 
tjänstgjorde å italienska, löjtnanterna Holmberg och Grönholm samt 
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ingenJOr Aho å svenska ubåtar. Vid denna tid, då Finlands ubåts
vapen trampade i barnskorna ägde Sverige sedan gammalt 16 och 
Danmark 13 ubåtar. Efter sin återkomst handhade dessa officerare 
utbildningen av de första finska ubåtsmännen. Tillströmningen av 
frivi lliga var ansenlig, ty ubåtstjänsten ansågs vara mycket merite
rande. Efter långvarig trimning av båtar och besättningar kunde 
Ubåtsflottiljen slutli gen våren 1934 deltaga i samövningar med den 
övriga flottan. Flotti ljen var under fredstid förlagd till den gamla 
fästningsön Sveaborg utanför Helsingfors. Som moderfartyg under 
seglationsperioden tjänade den 1939 byggda isbrytaren Sisu, ibland 
avlöst av det gamla minfartyget Louhi. När det andra världskriget 
hösten 1939 utbröt, var de finska ubåtarna redan delvis omoderna, 
men de var bemannade med y rkeskunnigt folk . 

VINTERKRIGET 1939-40 

I ett hemligt protokoll till nonaggressionspakten a v den 23 aug. 
1939 mellan Tyskland och Sovjetunionen hade Hitler och Stalin 
överenskommit om intressesfärer i Osteuropa. Pakten tillförsäkrade 
den senare fria händer gentemot de små baltiska randstaterna Est
land, Lettland, Litauen samt Finland. En månad senare skaffade sig 
Sovjetunionen genom påtryckning militära baser på estniskt och 
lettiskt territorium. Hänsynslöst pressade av sin mäktiga östra gran
ne nödgades dessa småstater avstå vissa landområden för anläggan
det av flottbaser och flygfält. Och den 5 okt. var Finland som 
väntat i turen. Med hänvisn ing till storstaden Leningrads trygghet 
krävde Sovjetunionen, att ett område på Karelska näset, utöarna i 
Finska viken och Hangöudd långt i väster skulle överlåtas. Såsom 
kompensation var man villig att avstå ett område i Ostkarelen. 
Finland var i princip berett tillmötesgå flertalet fordringar, men 
motsatte sig utarrenderandet av Hangöudd till en främmande makt. 
Enighet nåddes inte och förhandlingarna avbröts den 9 nov. Sedan 
försökte Rådsunionen genomföra sina krav med vapenmakt. Efter 
att den 26 . p å Karelska näset ha anordnat det mellanfall, som går 
under namnet "Mainilaskotten", avbröt ryssarna de diplomatiska 
förbindelserna och angrep på morgonen den 30. utan krigsförkla
ring Finland till lands, till sjöss och i luften. Vinterkriget, som 
varade 105 dagar, fördes av en underlägsen och bristfälligt utrustad 
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försvarsmakt och slutade med finnarnas nederlag. Genom freden i 
Moskva den 12 mars 1940 måste Finland gå med på de ryska ford-

nngarna. . .. .. a 

På grund av årstiden, med dess osedvanhgt stranga kol d och -~va-
ra isförhållanden , fördes kriget huvudsakligen till lands, dar aven 
avgörandet föll. För den militära uppgörelsen med de omedgörli~a 
finnarna uppbådade Röda armen och flyget stora styrkor. Men na
o-o n större marin insats räknade man inte med, då armen inom ett 
~ar veckor beräknades ha ockuperat hela Finland. Flottans verk
samhet inskränkte sig till några kustbeskjutningar samt ubåts- och 
flyganfall mot sjöfarten. Något aktivt uppträd ande av den helt 
underlägsna flottan väntade man icke. 

Finlands sjöstridskrafter, som omfattade Kustartilleriet - det 
fasta sjöförsvaret - och Kustflottan - de rörliga styrkorna 
kommenderades 1939-40 och 1941-44 av generallöjtnant Valve 
och flottan, honom underställd, av kommendör, senare konte ramiral 
Rahola. Skyddet av handelssjöfarten och avvärjandet a v fientlig 
invasion och annan verksamhet mot kustområdena var de huvud
sakliga uppgifter Finlands lilla örlogsflotta förelades vid krigsutbrot
tet. Ett uppdrag den fullt tillfredsställande löste. Huvuddelen a v 
densamma var under hela kriget stationerad i den sydvästra skär
gården, mellan fastlandet och Ålandsöarna. 

Redan under den första krigsveckan besatte ryssarna utan mot
stånd de neutraliserade utöarna i Finska viken. På krigets andra dag 
angrep kryssaren Kirov kustbatteriet på Russarö utanför Hangö, 
men drevs tillbaka av dess välriktade eld . Trots intensivt bombarde
mang från Baltiska flottans båda slagskepp och flyg en vecka före 
jul, lyckades ryssarna inte nedkämpa de utanför den finska försva:s
frontens högra flank belägna kustbefästningarna på Björköarna m
vid Karelska näset. 

Utgående från de nyförvärvade baltiska stödjepunkterna försökte 
ubåtar avskära Finlands livsviktiga sjöförbindelser västerut. Ubåts
kriget skulle till en början följa London-konventionens (1936) be
stämmelser. Men den 7 dec. förklarade Sovjetunionen Finlands hela 
kuststräcka 20 sjömil ut till havs för blockadzon, i vilken den 17. 
även Ålandsöarna inbegreps. Vid midnatt den 9/1 O dec. inledde 
ubåtarna oinskränkt sjöfartskrig mot alla inom spärrområdet. Det
samma fördes av ett tiotal båtar i två månaders tid, tills det svåra 
isläget tvang dem ge upp. Resultatet blev magert: fem ångare, varav 
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blott en finländsk ss. Wilpas. De övriga var estniska Kassari, tyska 
Bolheim och Reinbeck samt svenska Fenris. Sänkningen av ss. Bol
heim med artilleri den 1 O dec. var märklig såtillvida, att Baltiskij 
Flot redan tidigare bett Kriegsmarinc om hjälp vd försörjandet av 
sina ubåtar till sjöss från tyska tankers. En begäran Hitler bifallit, 
men som sedan icke kom till utförande. Blockadens misslyckande 
berodde väl närmast på den stränga årstiden, med stormar, köld 
och is, men även på ubåtsfolkets medelmåttiga utbildning och chefer
nas brist på initiativ, som energi och dödsförakt ej förmådde upp
väga. En rysk ubåt S 2 gick förlorad den 3 jan. 1940 i en minspärr 
vid Ön Märket i Ålandshav. De finska ubåtarna hade samma ogynn
samma väderleksförhållanden att kämpa emot och då urvalet lämp
liga mål var ytterst begränsat, ledde inte heller deras krigsinsats 
till några nämnvärda framgångar. 

UBÅ TSFLOTTILJENS VERKSAMHET 1939-40 

Kort före krigsutbrottet grupperades ubåtarna för avvärjandet av 
invasionsföretag så, att Vesihiisi, Vesikko och Saukko under befäl 
av flottiljchefen, kaptenlöjtnant Kivikuru, stannade i Helsingfors, 
medan Vetehin en och Iku-Turso förlades till den sydvästra skärgår
den tillsammans med Kustflottan. De var direkt underställda Sjö
stridskrafternas befälhavare och blott vid hotande invasion fick 
kommendör Rahola förfoga över de två Kustflottan tilldelade 
ubåtarna. Ifall mycket värdefulla mål uppenbarade sig till sjöss, 
fick ubåtarna sättas in mot dessa. Störandet av motståndarens sjö
fart fö ll även på deras lott. Handelskriget skulle följa internationella 
rättsregler enligt prisordningen och handelsfartyg fick således icke 
sänkas utan föregående varning. Förutsättning för ett sjöfartskrig 
saknades nästan helt, emedan någon rysk handelssjöfart i större skala 
inte förekom. 

På morgonen den 30 nov. hyste man inom Högkvarteret den upp
fattningen att ett fientligt företag mot det av Sovjetunionen ford
rade Hangöudd var omedelbart förestående. På e.m. informerades 
Sjöstridskrafternas stab i Helsingfors om, att kryssaren Kirov och 
två jagare siktats till sjöss västerom Dagö med nordkurs. General
löjtnant Valve beordrade då Vesihiisi (kaptenlöjtnant Poutiainen) 
och Vesikko (löjtnant Pekkanen) till Hangöudd. Avfärden fördröj-
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des av oförutsedda omständigheter i samband med ett flyganfall mot 

huvudstaden till den grad, att torpederingen av kryssaren gick ubå

tarna ur händerna. Löjtnant Pekkanen såg visserligen Kirov, som 

befann sig i eldstrid med Russarö batteri, men han nödgades manöv

rera undan granatnedslagen och förlorade därvid kontakten med 

fienden, som efter tio minuter drog sig tillbaka åt sydost. Sedan 

Vesihiisi försenad anlänt till platsen, sökte båda ubåtarna genom 

området intill den 4 dec. utan att upptäcka någonting. De åter

vände då till Helsingfors, där Vesikko underkastades reparation 

av dieselmotorerna. Från den sydvästra skärgården hade Vetehinen 

och Iku-Turso antagligen hunnit till Hangö-vattnen i tid. Men Sjö

stridskrafternas stab hade en annan uppfattnin g om saken. Under 

artilleriduellen noterade Russarö batteri en fullträff å jagaren Stre

mitelnyi, som säges ha sjunkit av skadorna. 

Den 7 dec. beordrades Saukko (löjtnant Aittola) till Finska vikens 

östra del för ett mineringsuppdrag utanför Björköarna, där Röda 

flottan visat en ökande aktivitet. Dagen därpå besköt flottiljledaren 

Minsk och fem äldre jagare kustbatteriet Saarenpää. Saukko försökte 

anfalla dem, men var för långsam. Vid samma tid begynte havet 

tillfrysa i allt snabbare tempo. Den 10 dec. hindrades ubåtens rörel

seförmåga av isarna. Minfällningen misslyckades helt, emedan ven

tilerna till dyktankarna frusit till och båten vid dykmanövern höll 

på att kantra. Saukko måste återvända till Helsingfors och togs ur 

operationerna. 

För att bryta sig igenom den segt försvarade finska frontlinjen 

på Karelska näset utlöste ryska 7. Armen den 17 dec. en storoffen

siv, samtidigt som Baltiska flottan sände sina båda slagskepp i el

den för att utplåna försvarets högra flankskydd, kustartilleriet på 

Björköarna. Bjässen Oktiabrskaja Revoliutsija gjorde ett första för

sök den 18., kollegan Marat ett liknande dagen därpå. Men batte

rierna red ut eldstormen från deras grova artilleri. Vesikko sändes 

skyndsamt österut för att torpedera de feta målen, men kom för sent. 

Ubåten anlände först den 19. på eftermiddagen till platsen. Då ha

de Marat redan återvänt till Kronstadt. Intetdera slagskeppet vi

sade sig mera till sjöss och då isbildningen snabbt fortskred, nödga

des Vesikko återvända till Helsingfors. På nyåret dockades både 

Vesikko och Saukko för vintern. De större ubåtarna hölls ännu ak

tionsklara i början av janua ri. D e erbjöds tvenne tillfällen att 

sänka värdefulla fartyg, men misslyckades däri . 
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I början av december rapporterades från Stockho lm, att ryska 

6.000-tonnaren Ivan Papanin stod i begrepp att avgå, las tad med 

specialstål och maskin er. Iku-T urso (kapten löjtnant Vi rkki) skicka

des strax efter midn att den 6/ 7 dec. till vattnen utanför Sandhamn 

för att lurpassa på byte t. D agen därpå lämnade ångaren Stockholm 

i skydd av kvä ll smörkret. Ubåten kryssade under natten mellan Al

magrundet och Svenska H ögarne. D är antastades den i dagningen a v 

främmande patrullbåtar. Efter att ha k larat sig undan dessa, på

träffade den en lettländsk seglare, men ingenting annat. I van Papa

nin hade passerat Sandhamn kort förut och genom kursändring und

gått sin jägare. På morgonen den 10 dec . återvände Iku-Turso med 

oförrättat ärende. 

Den 4 dec. rapporterades från D an mark , a tt den stora ryska is

bry taren Jermak (8.800 ton ) var på inkommande till Östersjön 

genom sunden. P å kvällen samma dag avgick Veteh in en (kapten

löjtnant K. Pakkala) från an karplatsen i skärgården för att möta 

kolossen utanför Libau (Liepaja), vilken hamnstad den väntades an

löpa. På väg ut stötte Vetehin en på grund, men drogs flott inom ett 

dygn. D å inga allvarliga skador konsta terades, å terupptogs resan 

med hög fart. D en 6 dec . på morgonen in tog ubåten uläge 8-10 

sjömil utanför Libau . På kvällen kom den åter upp, gick närmare 

hamninloppet utan att observera någonting och till brin o-ade nästa 
o h . ~ ~ o 

n~tt pa avsbottnen. I grymn gen fortsa ttes patrulleringen 4-5 sjö-

11111 västerom inloppets lysboj. Sik ten var dålig och blott fi ske

trålare befann sig till sjöss. K l 12.45 siktades ett bastant skrov 

med två höga skorstenar c. 5.000 m i sydlig riktn ing: Jermak . Men 

den hade redan passerat Vetehinen, vars fa rt ej mera förs loa till att 

genskjuta by tet. Vänteplatsen hade valts för långt i väster~ Medan 

ubåten i kvällsmörkret laddade upp batterierna, anropades den med 

blinklampa av en främm an de ubåt, men dök snabbt utan att inl åta 

sig på närmare diskuss ion. O ckså följande morgon tvang en obekant 

ubåt Vetehinen under y tan och först den 8 dec. fortsa ttes hemresan 

i ytläge. O ster o.m Lågskär utsattes Vetehin en fö r ett ang repp av 

ryska ubåten Stsp 324 (kapten 3. hangen Konj ajev) , men torpeder

na missade. 

Samma ubåt, på väg hemåt från en resultatlös räd i Bottniska 

viken, anföll den 13 jan. 1940 i Ålandshav en finländsk konvoj på 

väg till Sverige. Torpederna träffade inte den till offer utva lda ånaa-

h b
o . o 

ren oc u aten tvangs snabbdyka mför eskortens motangrepp. H är-
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vid exploderade en sj unkbomb ombord på eskortfartyget Aura II, 
som av skadorna sjönk på stället. Denna f. d. presidentjakt var det 
enda fartyg Finlands flotta förlorade under vinterkriget. 

Man försökte än en gång få fatt den för krigföringen i Finska 
viken viktiga isbrytaren J ermak, medan den färdades från Libau till 
Re val. Vetehin en stack till s j ö ss den 12 dec. för a t t i n taga position 
utanför Kap Ristna på Dagö. Och åter följdes den av otur, rände 
på grund och anlände försenad till platsen, utan att träffa på ]er
mak. Ubåten återvände hem den 15 dec. I den viktiga jakten på 
isbrytaren borde åtminstone två ubåtar satts in. Men Vesihiisi hade 
haft grundkänning den 8 dec. och Vesikko låg under maskinrepara
tion. Bägge två var klara först den 16 dec. Iku-Turso hade maskin
översyn i Abo efter turen till Stockholms skärgård. Den borde ha 
sänts till Libau istället. 

Vid tidpunkten för den ryska storoffensiven på Karelska näset 
grupperades ubåtarna för avvärjning av landstigningar mot Finlands 
sydkust: de tre större med depåfartyget Sisu stationerades i skär
gårdshavet, de två mindre i Helsingfors. Med undantag av smärre 
från Hogland och Lavansaari över isen företagna angrepp mot öarna 
utanför Kotka skärgård, gjorde ryssarna emellertid inga försök att 
komma iland på sydkusten. Ubåtarna tvangs häri genom ligga helt 
overksamma i tio dagars tid, tills man började studera möjligheterna 
att utföra offensiva mineringar utanför motståndarens nyförvärva
de baltiska stödjepunkter. 

Den 24 dec. konstaterade regeringen, att man fick gå anfallsvis 
tillväga mot dessa, utan att kränka värdlandets neutralitet, emedan 
baserna av fienden användes för militära operationer riktade mot 
Finland. Vattnen utanför t. ex. Baltischport (Paldiski) och Libau 
(Liepaja) fick alltså mineras och fartyg där anfallas. Detsamma 
gällde Rev al (Tallinn), vars hamn alltsedan den 15 ok t. i strid med 
ingångna avtal nyttjades av ryska krigsfartyg. Därutöver fastställ
des, a tt ryska handelsfartyg fick anfallas utan varning utanför de 
baltiska territorialvattnen, förutsatt de kunde anses vara militära 
hjälpfartyg eller färdades i av örlogsmän skyddade konvojer. Här
vid följde Finland således in ternationella fördrag (Londonkonven
tionen). Sovjetunionen däremot förde utan hänsyn oinskränkt ubåts
krig i den av dess regering den 7 dec. proklamerade blockadzonen. 

Den 25 dec. gick Vesihiisi till sjöss och lad e den 27. sexton minor 
utanför Baltisch port. Samtidigt kryssade Iku-Turso utanför Libau, 
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utan att finna några mål för sina torpeder. En andra offensiv 
minering med 20 minor utförde Vetehinen den 1 jan. utanför Ju
minda-halvön. Den stannade därefter tre dagar till havs i norra 
Ostersjön, men såg inga fartyg. Den tilltagande isbildningen hindrade 
alltmera ubåtarnas verksamhet. Den 9 jan. gick Vetehinen och Iku
Turso ut för sista gången. Den förra måste avbryta sin färd vid 
Gotland på grund av motorfel, den senare återigen påträffade ingen
ting under sina fyra dagars kryssning utanför Dagö. Sedan satte 
vintern och isarna definitivt stopp för alla operationer. 

De finska ubåtarnas verksamhet inskränkte sig till fem veckor, 
under vilka inga verkliga framgångar bokförts. Icke en enda torped 
hade avlossats. På sänkningskontot antecknades tyska ss. Dietrich 
Hasseldieck (600 brt), som sannolikt gick på en av Vesihiisis minor 
utanför BaltischporL Förutom is- och maskinskador led ubåtarn<!. 
inga men, trots att de ibland i skärgårdsområdet utsattes för flyg
anfall , som de i avsaknad a v artilleri icke förmådde avvärja. De 
större båtarna måste nämligen avstå sina 76 mm kanoner till Abo, 
där de förstärkte den av ryssflyget illa åtgångna hamnstadens luft
värn. 

FORTSATTNINGSKRIGET 1941-44 

Den i mars 1940 inledda fredsperioden blev kortvarig, blott fem
ton månader. Midsommartiden 1941 drogs Finland, på grund a v 
omständigheterna åter med i den stora världsbrandens virvlar. Men 
nu var utgångsläget ett annat. Under vi11terkriget hade Tyskland, i 
en lighet med augustipakten a v 1939 med Sovjetunionen, gentemot 
Finland iakttagit en närmast ovänlig neutralitet. Under det fram
gångsrika sommarfälttåget 1940 i Frankrike ändrades emellertid Hit
lers attityd . Efter de kyliga novemberförhandlingarna med Molotov 
i Berlin fattade Fuhrern sitt slutgiltiga beslut om den stora uppgö
relsen i öster och den 18 dec. undertecknade han den kända "Barba
rossa" -planen. Inom ramen för hans nya östpolitik råkade Finland 
spela en strategisk och ekonomisk roll. Denna bonde skulle vara med 
i de storas schackspel. 

Utsatt för fortgående påtryckning österifrån och av Sovjetunio
nen nekat ett eftersträvat skandinaviskt närmande drevs Finland 
småningom in i det tyska lägret. Den politiska situationen var be
kymmersam och landets försörjningsläge svårt. Tyskland var det 
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halmstrå den drunknande grep efter. Så råkade Fi nland åter med i 
kriget. När den tyska Wehrmacht i gryningen den 22 juni gick till 
angrepp mot Sovjet och ryssarna i riktningen Finl and omedelba rt 
reagerade genom att bombardera finländskt territorium från luften, 
konstaterades det offic iellt neutrala landet befinna sig i krig. Såsom 
Tysklands vapenbroder, men inte allierad. Något av tal om politiskt 
och militä rt samarbete länderna emellan existerade inte. Finland 
sades föra sitt eget krig. 

Finlands strategiska läge hade efter marsfreden märkbart försäm
rats. I öster hade hela Karelska näset med Viborg gått förlorat, 
gränsen v id kusten gick icke långt från Fredrikshamn. Finska v ikens 
öar och de balti ska stödjepunkterna var språngbräden fö r angrepp 
mot den finländska kusten. Arrendeområdet Hangöudd, inköpspor
ten till sydvästra Finland skar sydkusten i tu och tvang finnarna 
dela på sina fåtal iga flottstyrkor. Mellan Hangö och D agö kunde 
ryssarna spärra Finska vikens mynning och lägga det traditionella 
låset för Leningrad långt i väs ter. Finlands sjöförbindelser västerut 
var starkt hotad e, Ålandsöarna ävenså. D eras befästande hade efter 
påtryckning fr ån Moskva i oktober 1940 avbrutits. Till sjöss var 
F inland sin mäktige grannes flotta hopplöst underlägset. Tysklands 
in gripande i kampen om Finska viken var därför utslagsgiv ande. 
Utan den tyska insatsen hade Finlands flotta knappas t i över tre års 
tid lycka ts hindra sin motståndare få övertaget till sjöss . 

Inom ramen för "Barbarossa" -operationen hörde till Kriegsmari
nes uppgifter att skydda de egna kustern a och sjöförbindelserna 
samt arm egrupp Nords vänstra sjöflank under framryckningen. Sjö
krigets tyngdpunkt låg likväl alltjämt i väster mot England. Med 
tillbudsst:l.ende svaga förband förmådde man icke slå den ansenliga 
Röda flottan i öppen strid . Sjökrigsledningens beräkningar gick ut 
på att armen på kort tid skul le erövra de ryska baserna från land, 
inklusive Leningrad, därmed berövande ryssarna deras möjligheter 
till v idare ve rksamhet v id havet . Genom småkrig och mineringar 
försök te man begränsa fiendens rörelsefrihet tills stödjepunkterna ta
gits. Finska vikens mynning skulle snarast spärras med minor, en 
bakre barriä r läggas mellan Memel och O land. D e för avspärrandet 
a v Finska v iken avdelade sex tyska minfa rtygen jämte säkring an
lände redan i mitten av juni till den finländska skärgården, där de 
vä lmaskerade till holm ar och skär in väntade signalen för spelöpp
ningen kl. 03.15 den 22 juni. 
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Bild 5. 
Depåfartyget Sis" med Vetehinen,_ Vesihiisi och l k~t-T~trso till ankars 

den 20 J~<nl. 1941 

UBÅ TSFLOTTILJENS VERKSAMHET 1941 

Ubåtsflottiljen (kommendörkapten Kivikuru) förl ades redan i bör
jan av juni till Helsingfors, där samtliga bå tar rus~~des för krigsfa ll. 
Sjöstridskrafternas förslag att använda dem i möjligast _ud1gt skede 
för hemlio-a, offensiva mineringar utanför landets terntonalvatten 
bifölls av 

0 
den högsta krigsledningen. Den 16-17 juni förflyttades 

de tre större bå tarna, med 20 minor var ombord, till Emsalö i Borgå 
skäro-ård, dit också depåfartyget Sisu den 20. anlände med Vesikko 
och 

0
Saukko. D e sistnämnda och Vetehinen förl ades dagen därpå 

längre österut till PeJlinge skärgård. Vetehinen (kaptenlöjtnant K. 
P akkala) gick den 21 juni kl. 22 till sjöss och lade _nästa morgo1~ 
ostörd sina minor utanför Kunda på den es tniska s1dan. VesJh11s1 
(kaptenlöjtnant Kijanen) och Iku-Turso (kaptenlöjtn_ant ~ekkanen) 
försenades något i starten tillföljd av ett missförstånd 1 rad1?trah~(en , 
som beordrade dem tillbaka före midnatt. De lade dock sma mmor 
på morgonen den 22 juni: Iku-Turso kl. 08 .15-09.06 vid ön Mohni 
(Ekholm) utanför Loksa och Vesihiisi en timme senare norrom Kalk
grund, mellan nämnda ö och ön Vaindlo (Stenskär). D ärmed hade 
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Bild 6. 
V etchincn och Vesihiisi komplettera r· torped förrådet i stöd jepunkten. 

den estniska kustfarleden redan vid "Barbarossas" öppnande begå
vats med 60 minor utl agda av finska ubåtar. Samma natt reglade 
tyskarna av Finska v iken med väldiga minfält, ryssarna desslikes 
följande natt och finnarna den 26 . med sina mi nutläggare. På spär
ren v id Mohni stötte sedermera ryska ss. Rasma (3.204 brt) som 
skadades och mås te sättas på land. Ängaren torpederades och för
stördes sedan den lO juli av tyska mtb. 

Minframstötarna fortsatte den 24 juni, då Vesihi isi i gryningen 
lade 18 minor NO ön Ruuskeri (Rödskär) och Iku-Turso 20 söder 
om denna ö. Den 26. planterade Iku-Tursho åter 18 min or söderom 
Vaindlo och Vesihiisi samma antal SO Lill-Tyters och Hogland. 
Nästa företag avsågs beröra vattnen kring Lavansaari, Seiskari och 
Björköarna, men den 5 juli för bjöd generallöj tn ant Valve, under 
vilken Ubåtsflottiljen direkt sorterade, mineringarna och beordrade 
båtarna inskränka verksamheten till ett absolut minimum. Orsaken 
härtill är inte fullt klarlagd, men man ville väl icke i onödan 
riskera dem. Ubåtarna låg därefter välmaskerade i skärgården i tre 
veckors tid. De i minbrunnarna kvarblivna minorna utlade Iku
Turso den 11 juli utanför Käsmu och Vesihiisi den 2 aug. öster om 
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Odensholm. Förutom nämnda mineringar utförde alla ubåtarna pa
trullfärder i östra delen av Finska viken kring de av ryssarna ocku
perade öarna. Resultatet av dessa inalles fjorton under tiden 25 
juni-3 juli företagna fä rderna var klent, då lämpliga mål sä llan 
kom inom synhåll. De enda rcsultat~n nåddes under de första juli
dagarna. 

Under patrullfärd i vattnen österom Hogland den 2 juli stötte 
Vesihiisi på en eskorterad ångare med östkurs. Torpederna missade 
dock och ubåten blev något omskakad av sjunkbomber. Dagen där
på skadsköt Vetehinen västerom Hogland med artill eri ryska ss. 
Vyborg, som dock nådde öns skyddande hamn. Samma dag avlos
sade Saukko (löjtnant Leino) en torped mot hamnen i Someri. Men 
torpeden startade i förtid i tuben, avgaser trängde in i båten och 
bedövade efterhand besättn ingen, sånär som på chefen och en man. 
Efter att liggande på havsbottn en ha undgått de ryska patrullbåtar
nas sjunkbomber, lyckades löjtnan t Leino slutligen med nöd taga 

. sin båt upp till ytan och hem igen. Den enda sänkningen noterades 
av Vesikko (kaptenlöjtnant Aittola) . 

Ubåten gick till sjöss på kvällen den 2 juli från Kotka skärgård 
via Aspöarna, dök kl. 20.47 och fortsatte på periskopdjup väst 
Someri till vattnen SW Lavansaari. Den ljusa sommarnatten för
flöt utan mellanfalL Äterfärden an träddes kl. 07.30 påföljande mor
gon. Vid lO-tiden siktades en rysk patrullbåt i SW och vid middags
tiden flere rökar i SO. K l. 12.50 fick kaptenlöjtnant Aittola ett 
större, grått fraktfartyg med östkurs i periskopet : ss. Vyborg på väg 
fr ån Hogland mot Lavansaari. Utgångsläget för ett torpedangrepp 
var gynnsamt: avstånd 700 m, fart 12 knop, målvinkel 75 ° . Kl. 
13 .25 lät chefen treans torped gå. Den träffade akterskeppet på 
ångaren, som stoppade och började kränga styrbord. Ettans torped 
avlossades kl. 13.34, men den träffade inte. Medan tre från Hogland 
tillstädes ilande ubåtsjagare belade området med sj unkbomber, som 
tvang Vesikko ned till 45 m djup, försökte andra rädda den torpe
derade 4.000-tonnaren. Men kl. 14.15 gick ss. Vyborg under. Ubåts
jagarna gav upp spelet kl. 16.30 och Vesikko kom oskad d upp till 
ytan igen kl. 21.20. Strax efter midnatt förtöjde den vid depåfarty
get Sisu inne i skärgården. 

Under förra hälften av juli låg ubåtsflottiljen sti ll a på ankar
platsen. Den 17 juli delades den i två grupper. Den ena, omfattande 
de tre Vetehinen-båtarna, förlades till Helsingfors i beredskap inför 
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den länge väntade evakueri ngen av Reva!. Den andra gruppen (Ve
sikko och Saukko) stannade kvar med Sisu för uppdrag i vattnen 
mellan Hogland och Lavansaari. Inför möjligheten att ryssarna v id 
utrymningen av Estlands hu vudstad även skulle skeppa trupper till 
Hangö, insatts den förra gruppen den 31 juli för övervaknin g av 
denna reträttväg i det minfria området mellan den tyska earbetha
barriä ren och det stora ryska minfältet mellan Hangö och Odens
holm. Patrulleringen fortgick ända till den 27 aug. och utfördes 
under y tan . Vanligen snokade man utanför Pakerort (Pakri), där 
konvojerna passerade. Trafiken var, isynnerhet under dygnets ljusa 
timmar tämligen rin ga och de gånger båtarna kom i skjutläge, ut
sattes de för eskortfartygens motattacker och några träffar noterades 
111 te. 

Den 3 aug. avlossade Vetehinen från 1.200-1.500 m avs tånd en 
torped mot ett par i ytläge gående, av Fugas-minsvepare och 
patrullbåtar (typ MO) säkrade ubåtar, utan att träffa. I sjögången 
observerade ryssarna inte ens attacken. Efter att den 2 aug. ha lagt 
de tidigare nämnda minorna mellan Odensholm och fastlandet, sik
tade Vesihiisi den 5. ett stort passagerarfartyg - Josef Stalin eller 
dess systerfartyg- eskorterat av MO-båtar och två minsvepare. Ubå
ten dök mellan målet och bevakningen och sköt bägge bogtorpeder
na fr ån 700 m mot 7.500-tonnaren. Explosionerna uteblev. Fiendens 
motreaktion va r häftig och effekti v och tvang Vesihiisi ned till 70 m 
djup. Den skadades lindri gt av bomber och hamnade efter äventyret 
på varv för en vecka framåt . Den 8 aug. sände Vetehinen två tor· 
peder mot ett fraktfartyg på c. 1.500 brt, men inte heller de deto
nerade. Här var fiendens motåtgärder lama och bara sju bomber 
fälldes. 

Inalles gjorde Vetehin en sex, Vesihiisi fem, Iku-Turso fe m färder 
och Vesikko en tripp till Pakri-vattnen. Några resultat nåddes inte, 
trots a tt torpederna i ett par fall borde ha träffat. Felet stod för
modligen att söka i de använda italienska T/40-torpedarna. De läm
pade sig inte för Finska vikens kyliga vatten , ifall de avsköts med 
toppfart. Tändmekanismens tillförlitlighet var också tvivel under
kastad. Redan under spanska inbördeskriget hade italienska ubåts
chefer konstaterat det större vattentryckets, v id avfyrning på några 
meters djup, oförmånliga inverkan på densamm a. Vid den stora, 
förlustrika evakueringen av Reva! den 28-30 aug. befann sig slut
li gen ingen finsk ubåt till sjöss. 
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Under hösten låg ubåtarna för det mes ta overksamma i Helsing
fors, men klara till ak tion , ifall den till Kronstadtbukten tillbaka
trängda Röda flottan mot fö rmodan skulle försöka sig ut därifrån. 
Detta försö k uteblev . Istället begynte ryssa rna i november utrym
ma sin enda i väs ter befintli ga, isolerade och betydelse lösa fl ottbas 
Hangö udd. Allt som allt lyckades dc under ett tiota l sjötransporter 
und er tiden l nov .-4 dec. av den 30.000 man starka garnisonen 
överföra 23.000 till Leningrad. Konvojerna led ansenli ga förluster 
i fartyg och fo lk, huvudsakligen genom minor. Mot dessa transporter 
dirigerades även Vetehin en och Iku-Turso. De övriga båtarna hade 
då redan dockats i H elsingfors. 

Sedan rapport den 30 nov. ingått om att en större transportflotta 
föregående natt inträffat i Hangö och att en ann an sådan samlades 
v id Hogland, gick Vetehinen och Iku-Turso ut kl. 17.10 för att jaga 
den utanför Helsin gfors. På kvällen siktade Vetehinen i månskenet 
i ONO en kolonn på fyra fartyg med västkurs. Kaptenlöjtnant Pak.
kala utva lde det tredje (ss. Maja) till offer och dök för attack. Där
vid tappade han kontakten med konvojen. Den nordli gare kryssande 
Iku-Turso upptäckte icke alls densamma. H är missades en given 
chans. 

Den 3. dec. befann sig Vetehinen ånyo i position, då en fullastad 
konvoj med östkurs strax efter midnatt korsade dess väg. Denn:1 
gång attackerade ubåten i y tläge. Den möttes kl. 01.02 av eskortens 
koncentrerade eld, svarade med ett par kanonskott och lät från 
2.500 m båda bogtorpederna samt efter helomvändnin g häcktorpe
derna gå mot det största objektet ss. Maja. Träffar iakttogs icke 
och kolonnen slank förbi. En kvarts timme senare stötte Vetehinen 
på den största och sista konvojen, som den 2 dec. på k vällen avgå tt 
från Hangö. Dess viktigaste och största enhet Josef Stalin vak tades 
av jagare och minsvepare. D å torpedtuberna var tom ma, dök ubå
ten kl. 01.39 för att ladda om. Åter på ytan såg kaptenlöjtnant 
Pakkala i ös tlig och nordväsdi g riktning blott enstaka småfartyg. 
Iku-Turso upptäckte transporten för sent och hann ej ifatt den. 
Bägge ubåtarna återvände på morgonen till sin bas. Åter missades en 
fi n chans. 

Konvojen led · förluster i minfälten och skingrades delvis. Over
fy lld med fo lk drev Josef Stalin skadad och manöverod uglig över 
till den estmska sid an, där tyskarna lade beslag på den. En del ja
gare och minsvepare stötte på minor och gick under. Men huvud-
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delen kom fram till Leningrad. 
Natten 4/5 dec. låg Vetebinen och Iku-Turso åter på position . 

För sent. Havet var tomt. Hangö var åter i finsk hand och det som 
i Finska viken återstod av krigs- och bandelsfartyg under sovjetrysk 
flagg, låg hopföst i den belägrade staden Leningrad. Deras framtid 
var OV! SS . 

UBÅT MOT UBÅT 1942 

Over vintern 1941-42 hölls ubåtarna i Sveaborgs torrdocka för 
översyn och vissa nödvändiga ombyggnader. Manövertornet på de 
tre större båtarna erhöll ett mera strömlinjeformat yttre och 20 mm 
kanoner fl yttades från däck ditupp för att få bättre skjutfält. Vete
hinen och Vesihiisi utrustades med nya, effektiva hydrofoner. Iku
Turso erhöll dylika i augusti . Radar fanns inte ännu att tillgå. 
Vesihiisis ackumulatorer förnyades till midsommaren. De övriga bå
tarna var färdiga inom maj månad. 

Trots de under kampanjen 1941 lidna avsevärda förlusterna var 
den i Leningrad liggande ryska Ostersjöflottan våren 1942 fortfa
rande starkare än de finsk-tyska förbanden, som blockerade den. 
De finska ubåtarna hölls i beredskap inför ett eventuellt utbryt
ningsförsök från dess sida. 

I ett memorandum hade flottchefen kommendör Rahola i februari 
föreslagit deras användande öster om Hogland, men begäran bifölls 
icke på högsta ort. Finska vikens västra del anvisades dem till ope
rationsområde. Endast om värdefullare ryska enheter visade sig till 
sjöss fick de uppträda aktivt. På grund av de större fartygens mise
rabla skick var lönande objekt knappast att vänta. Under hela hög
sommaren låg Ubåts flottiljen därför passiv i området Helsingfors
Porkkala. Ett fr ån tyskt håll framkastat förslag att överföra dem 
till Norra ishavet ansågs a v Overbefälhavaren vara förhastat, så 
länge motståndarens flotta i Finska viken ännu var en faktor att 
räkna med. Ubåtarna erhöll plötsligt ett viktigare uppdrag i de eg
na farvattnen. 

Under den svåra vintern i det belägrade Leningrad hade sjökrigs
ledningen där ej förs ummat utarbeta planer för den kommande sä
songen. De större fartygen var tillsvidare alla ur spel, men mindre 
enheter och framförallt ubåtar kunde iståndsättas till våren. För 
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en offensiv långt ut på Ostersjön mot fiendens förbindelselinjer kom 
endast detta vapen ifråga. Från Sverige skeppades järnmalm i stor 
skala till Tyskland, från Baltikum skrot. De tyska trupperna i Lapp
land försörjdes delvis sjövägen och Finlands viktigaste förbindelser 
utåt gick över havet. Dessa sjöfartsstråk var lönande anfallsobjekt. 

Senvintern 1942 iståndsattes ett 30-tal ubåtar, vilka i april dela
des upp i tre grupper om ca tio enheter var. Så snart istäcket släppt 
i Kronstadtbukten i slutet av maj, flyttades ubåtarna allteftersom 
de var klara från Leningrad till Kronstadt och vidare till den väst
ligaste utposten i Finska viken ön Lavansaari, där den äventyrliga 
färden genom kompakta minfält ut till Ostersjön började. Ur den 
första gruppen ubåtar tog sig sju genom hindren i juni/juli och 
lyckades sänka åtta handelsfartyg (17 .440 brt). Den andra anfalls
vågens operationer under tiden aug./okt. resulterade i sju sänkningar 
(12.280 brt), medan den tredje och största gruppen, i vilken även 
båtar ur den första ingick, tillintetgjorde endast fyra fartyg (l 0.420 
brt). Ubåtsminor sänkte en stor ångare på 7.880 brt. Kampanjens 
slutsumma blev sålunda 20 fartyg ( 48 .020 brt), varav fem under 
svensk flagg. Resultatet motsvarade knappast förväntningarna. Från 
midsommartiden till å rets slut gick nämligen hela 3.985 fartyg i 
utrikestrafik enbart på Finland. A v ubåtarna gick ett dussin med 
nära 400 man förlorade. 

Den med stor energi och dödsförakt genomförda offensiven av
värjdes med nöd av de finska och tyska ujaktförbanden. De i ubå
tarnas väg planterade hindren, två minbarriärer vid Hogland ("Ru
kajärvi/Seeigel") resp. i passagen Porkkala-Nargön ("Nashorn") 
visade sig vara otillräckliga. Mot hösten rådde närmast ett förvirrat 
tillstånd inom Tysklands Ostersjöfart. Emot alla antaganden mås te 
handelsfartygen ledas in på bestämda, tidsödande rutter och dess
utom eskorteras. Bristen på lämpliga eskortfartyg förorsakade efter
hand stockning i hamnarna. Ostersjön var åter krigsskådeplats och 
inte något fredens hav, som Goebbels proklamerat. 

De väntade attackerna mot Finlands viktigaste sjöfartsled, den 
över Ålandshav, uteblev icke heller. De började i augusti och fort
gick in i november, men resulterade blott i två sänkningar. I jakten 
på de ryska ubåtarna deltog även de finska. De tog var sitt byte 
bland kollegerna på den motsatta sidan. 

Så snart motståndarens aktivitet blivit känd, föreslog Ubåtsflot
tiljens nye chef, kommendörkapten K. Pakkala, att å tminstone hans 
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tre_ st? rre båtar sk ulle avdelas till Ålandshav för ubåtsjakt och kon

VOJ~~:ng. Försl_aget bifölls_ och den S a u_g. beordrades Vetehin en (kap

ten lOJ tl1ar:t Lemo), Vesthusi (kaptenlÖJtnant Ai t to la) och Iku-Turso 

(kapten löJtnar~t E. Pakkala) till Mari~hamn. Verksamheten vidtog 

den 10 aug. r Alandshav, vilket med lmJ en Manehamn-Grisslehamn 

(60° os ' N) som nordlig gräns utsågs till operationsområde. För 

undvikande av missförstånd må lades båta rnas nos gul och ett blått 

uppåtriktat ljus var igenkännin gstecken, när det skymde. I området 

frck man fä rdas endast i ytläge i dagsljus och <>od sikt. Förutom 

sedvanli g beväpning förde båtarna fyra sj unkbo~1ber var j en be

hållare på akterdäck, en rätt ovanli g syn på en ubåt. Avsikten var 

att under gång i y tläge med sak ta fart och eldrift lok a lisera fi enden 

med hydrofonerna och sedan förgöra honom med bomberna . Takri

ken ändrades dock radikalt, efte r de erfarenheter man vunnit under 

praktiska övningar den 11-20 aug. ute till havs . 

. Fö~_sö~en visade nämligen, att lyssnarappara tern a redan vid mått

hg SJOgang var prakttskt taget vä rdelösa, emedan vå<>bruset störde 

de närmar~ ytanoinstallerade av de tolv mikrofo nerna.bFlottiljchefen 

fa nn det andamalsenlrgare att leta rä tt på fi enden na ttetid varvid 

man v rd lugnt väder borde o förfl ytta sig i ytläge och vid ~tormigt 
under y tan. Motpartens ubatar antogs under dygnets mörka tim

mar ladda ackumulatorerna under dieselo-ån o- p å yta 1 D d o 
··· f. . b b 1 . e var a 
pm orelseVlS lä tta att lokalisera överraska och fo··r.,.·· . d 

··d f ' bora, 1nnan e 
va rat aran . Det egna slutliga angreppet skulle ske t·· d 

. . ~ ur y t age me 
torped, artrllen ell er sj unkbomber, beroende p å omständigheterna. 

Den egna smala silhuetten och den tysta o-å n<>en rned el oto 

b 
.. . d · .. b b m rern a 

er JO v1ssa fordelar gentemot fienden, vars verk samhet efter ofta 

4- 6 veckor~ betungande tj_äns t till sj_öss, förmodligen avslappnat . 

Det egna ubatsfolket var daremot u tv dat v td tä ta uppeh o Il · 1 d 

S
... a 1 an . 
JOturerna var korta och batterierna k unde laddas ur1der o · d 

o < gang 1 en 
skyddande skärgarden. U tsiktern a till framo-ång var o-oda N att _ 

11 
. o ~ b < b < • pa 

tru enngen p a Alandshav vidtoo- i september Me · d ·· 
o o b · n 1 et narmaste 

tva manader förflöt, innan man stötte på de ryska bo 
• • < u atar, som se-

dan 1 slutet av augusti opererade här. 

Det första angreppet mot en konvoj skedde den 2S .,. 

l d 
·11 l o .. aub . utan att 

e a t1 resu tar. P a natten overraskades angriparen Stsja 309 (kap-

ten 3. rangen Kabo) 1 y tläge NO Söderarm a v ett fl .,. 1 h 1 _ 
d d l

. d · · .. Y bp an oc s 'a 
a es m ngt 1 aktern . Fornyade attacker mot sjöfarren skedde den 

30 a ug. och 4 sept. varvid eskorten utan framo-ån o- belad · b o e angnparen 
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med bomber. Den 12 sept. antastade Stsja 309 en konvoj 12 sjömil 

utanför N yhamn och torpederade ur solstrimman ss. Bonden . Eskor

terarna Tursas och Disko samt fl yg sökte lokalisera ubåten, men 

misslyckades, då denna gå tt ned till l 00 m. Flytande på b rädlasten 

bogserades ångaren mot Mariehamn, men den sjönk i den tilltagande 

sjögången. 

P å eftermiddagen den 21 okt. gick Vetehinen och Vesihiisi ut på 

sin sedvanliga nattpatrullering. Den senare till området mellan Flöt

jan och Tjärven. Månsken rådde, men vädret var halvmulet med 

svag v ind och god sikt, särskilt i sydlig och ostlig riktning. Kl. 

19 .26 varseblev utkiken i sydväst c. 12 sjömil SW Lågskär (S9° so' 
N-19° so' O) konturerna av en främm ande ubåt med nordkurs. 

Avståndet uppskattades till c. 8.000 m. Kaptenlöjtnant Aittola be

ordrade kursändring mot främlingen. Inom loppet av en kvarts

timme hade han manövrera t in i gynnsamt T-läge, utan att denne 

tycktes ha märkt Vesihiisis smala silhuett mot den mörka bakgrunden 

i NO. Från uppskattade 2.000 m lät chefen kl. 19.41 en bogtorped 

gå mot vad han identifierat som en stor rysk ubåt av S-typ. Denna 

fortsatte alltjämt obekymrat sin kurs . Med spänning inväntade man 

torpedexplosionen. Men då den efter beräknade två minuter uteblev, 

trodde Aittola han bommat och lät öppna eld med 76 mm kanonen. 

När två skott hunnit avfyras trängde en dov smäll genom kvälls

mörkret. Torpeden hade efter tillryggalagda 3.000 m träffat ubåten 

i aktern och sänkte den inom några ögonblick . Vesihiisi bärgade 

fyra överlevande ur havet. 

Ubåten var S 7 förd av kaptenen 3. rangen Lisin och p å väg till 

Bottniska v iken. D en 33-årige officeren var en av Baltiska flottans 

mest framgån gsrika ubårschefer. Han stod högt i gunst hos den ma

rina ledn ingen därhemma. Under sin första räd den 2 juli-11 aug. 

hade han v id Sveriges kust sänkt svenska ss. Margareta den 9 juli 

utan för Arkösund och ss . Luleå den 11 juli utanför Västervik. P å 

andra sidan av Ostersjön tyska ss. Käthe den 30 juli v id Steinort 

och f inländska ss. Pohjan lahti den S aug. v id Usjava. Sin andra 

resa startade S 7 den 18 okt. från Lavansaari, passerade med sakta 

fart minspärrarna i ul äge och nådde den 20. fritt vatten. Dagen 

därpå kom den upp på kvällen söderom Lågskär, varifrån färden 

norrut genom Ålandshav fortsattes i y tläge. Uppe i tornet befann 

sig Lisin och löj tnant Hrustalev jämte utkikarna Kunitsa, Olenin 

och Subbotin . Havet tycktes vara tomt. Då skakades skrovet plöts-
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licrt av en explosion i aktern och båten började sjun ka. Bryggperso

n~len hamnade i vattnet. Hrusta lev drunknade, liksom 40 andra om

bordvarande. C hefen och utkikarna togs upp av en i mörkret upp

dykande ubåt. De överlämnades sedan till underrättelsetjänsten för 

förhör. Lisin var ett värdefu llt kap, men tillika en svår nöt att 

knäcka. Vid utfrågnin garna berättade han en hel del , men inga

lunda allt han visste. O vetande om få ngenskapen hade man i hem

landet den 23 okt. förlänat honom Gyllene Stjärnan och titeln Sov

jetunionens Hjälte, blott två daga r efter S 7 :s undergång. Ubåten 

ströks i januari 1943 som förlorad. Samtidigt hade man fått nys om, 

att Lisin överlevt och i fångenskapen prata t en hel del. Kr igsfången

skap var knappast någon merit för en frej dad ubåtschef och inn~

havare av den högsta utmärkelsen. Vilket bemötande han rönte v1d 

återkomsten hem i september 1944 är icke med säkerhet känt. 

På förmiddagen den 26 okt. anföll ubåten Stsja 307 (kapten 3. 

rangen Momot) c. 10 sjömil utanför Nyhamn en konvoj på fem 

fartyg på väg till Sverige. Kl. 11.1 0 avlossade den tv å torpeder mot 

finländska ss. Betty H . av vil ka den ena träffade den malmlastade 

ångaren i aktern och sänkte henn e snabbt med halva besättnin gen . 

Ubåten undgick eskortens motattack och de till platsen (59 ° 56' N -

190 39' O ) alarmerade Vetehinen och Iku-Turso. De spårade vis

serligen upp Stsja 307, som färdades på djupet c. 10 sjömil W Låg

skär och lyckades fr. o. m. kl. 13 .2 7 följa den i öve r fyra timmars 

tid tills kontak ten gick fö rlorad. Vetehinen vände då å ter till Ma

riehamn längs Nyhamns-leden. 

Men kaptenlöjtnant Pakkala beslöt göra en avstickare västerut 

och an löpa skärgården via Kobbaklintar. Med östkurs mot lotsplat

sen ifråga stötte Iku-Turso kl. 19.50 oväntat på en ur mörkret 

plötsligt uppdykande rysk ubåt, som med hög fart passe rade för 

över på knappa 20 m avstånd. Pakkala lät genast öppna eld med 

20 mm kanonen och hann avlossa c. 50 skott, innan främlingen för

svann i duggregnet och dök. Iku-Turso fick kontakt med hydrofo

nen och fö ljde efter utan större besvär. Samtidi gt förbä ttrades sikten 

och regnet upphörde. Strax före midnatt kl. 23 .51 sågs ryssen komma 

upp till y tan c. 20 sjömil W Marhällan och fortsätta med hög fa rt. 

Från uppskattade 2.000 m lät Pakkala kl. 23 .58 avfyra ett dubbel

skott ur bogtuberna. Avståndet var emellertid över det dubbla och 

Iku-Tursos 76 mm kanon hann avge fem skott, inn an den ena tor

peden tog strax bakom manövertornet. Ubåten gick omedelbart un-
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der. Klockan visade 00.01. Från 150 meter djupet kom dieselolja 

upp i en jämn ström. Det överrumplade offret var a_v Stsja-typ, 

möjligen Stsja 304 (kapten 3. rangen Afanasev) eller Stsja 320 (kap

ten 3. rangen Visjnevskij) . Båda opererade i Ålandshav under okto

ber månad och har rapporterats som försvu nna. 

Den 5 nov. var en ubåt åter i luven på en konvoj, upptäcktes och 

anfölls med sj unkbomber. Vetehin en och Iku-Turso gick på kvällen 

ut för att jaga f ridstöraren. D en förra överraskade kl. 21.18 mitt

emellan Gisslan och Simpnäs (60° 01' N-19° 11' O) en ubåt av 

Stsja-klassen på ytan. Följande hittills observerad praxis dök den 

omedelbart. Vetehinen hängde efter under hydrofonkon takt, till s 

den främmande kl. 22 .50 åter kom upp och fortsat te i y tläge med 

östkurs. Vädret var halvmulet med svag östlig vind och ringa sjö

gång. Avståndet antagonisterna emellan var knappa 1.000 meter 

och inn an kaptenlöjtnant Leino hann få sin båt i skjutläge, var 

detsamma blott 250 m. De bägge torpederna passerade därför troli

gen under målet . C hefen öppnade då eld med båda kanonern a och 

rammade som en sista utväg si n fi ende från sidan med sex knops 

fart. Den sågtandade förstäven skar in i skrovet strax för om tornet, 

samtidigt som 20 mm projektilerna hamrade mot skrovets plå

tar. Den påkörda ubåten krängde och försvann i djupet. Vetehi

nen stannade kvar på pla tsen över två timmar letande efter spår. 

Men ingen ting flöt upp. Hydrofonen gav ej heller några utslag. Kl. 

01.00 gnis tades följande signaler på flottans våglängd: "Bofors

träffar å fienden. Vi körde på. Inga skador". Men V etehinen kom 

inte oskadd ur det vådliga äventyret. Vid kollisionen bräcktes för

stäven och styrbords djuproder ramponerades. Den undre nätsågens 

tänder knäcktes, för utom ett par av de översta och bottenplåtarna 

trycktes in något på en sträcka av tio meter. Vetehin en dockades 

i Åbo för reparation . Den rammade och sannolikt sänkta ubåten var 

Stsja 306 (kapten 3. rangen Smoljar) eller Stsja 305 (kapten 3. 

rangen Pudjakov). Bägge hade i mitten av oktober avgått från 

Lavansaari till Ålandshav, varifrån de icke å tervände. 

Efter dessa händelser uteblev ubåtsattackerna i Ålandshav under 

senare hälften av november helt. Och vid årsskiftet upphörde eskor

terandet av handelsfartyg på rutten . Under tiden 18 juni-31 dec . 

ledsagades 1.757 fartyg eller 44 °/o av utrikes trafiken på Fin land 

över Ålandshav, med förlust av blott två ånga re. Tio ryska ubåtar 

upptäcktes, varav sju anföll med tolv torpeder. Eskortfartygen an-
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vände vid avvärjandet hundra sjunkbomber, varvid ett par ubåtar 
skadades och en rapporterades sänkt. 

De tre finska ubåtarnas verksamhet i Ålandshav hösten 1942 krön
tes med framgång. De tog var sitt byte ur den mot sjöfarten utsända 
vargflocken. Flottiljchefen ledde skickligt sin trio i nära samarbete 
med ubåtscheferna, eskorterare och flyg. Den valda taktiken visade 
sig vara riktig. 

SEGLATIONSPERIODEN 1943 

För följande period rustades flottiljen å ter enligt samma principer 
som under 1942. Men denna gång misslyckades ryssarnas försök 
att upprepa ubåtsoffensiven. Visa av skadan vidtog tyskarna våren 
1943 omfattande åtgärder för att skydda sina sjöförbindelser på Os
tersjön. Denna gång måste de ryska gråvargarna till varje pris iso
leras från öppna havet. Ubåtsnät och minspärrar skulle mota dem, 
fortgående klappjakt hetsa andan ur dem. Redan i slutet a v mars 
började utläggandet av ett dubbelt ubåtsnät tvärs över Finska viken 
mellan Parkkala och Nargön. Detta var på plats i mitten av maj , 
samtidigt som de första ubåtarna startade kampanjen. Alla försök 
att forcera nätspärren misslyckades. Inte en enda rysk ubåt upp
trädde på Ostersjön under år 1943. De finska låg mestadels ute på 
övningar i Bottniska viken och övervintrade i Nådendal efter en lätt 
termin. Våren 1944 lade tyskarna ut nätet ånyo, med samma resultat. 
Ryssarna upprepade inte utbrytningsförsöken, utan väntade det all
männa krigsläget vid Finska vikens stränder skulle erbjuda andra 
lösningar. 

DET SISTA KRIGSÅRET 1944 

Våren 1944 i Finska viken gick i den sovjetryska offensivens 
tecken och krigsläget i dess östra del förändrades snabbt till de 
finsk-tyska sjöstridskrafternas nackdel. Sedan landfronten på den 
södra stranden under senvintern förskjutits till Narva, hade Hog
land-spärren delvis förlorat sitt värde. Alla tecken tydde på en före
stående utbrytning av den i Kronstadtbukten instängda Röda flot
tan med åtföljande landstigningar. 
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Ubåtsflottiljen skulle deltaga i avvärjandet av dessa, men på gru nd 
av minfaran anvisades ubåtarna väs tra delen av Finska viken till 
operationsområde. Genom den ryska storoffensiven, som den 9 juni 
oemotståndligt begynte rulla över Karelska näset, förändrades läget 
även till sjöss med ens. Flottiljen insattes i öster för spaning och 
säkring av farvattnen mellan Björköarna och Peninsaari. Torped
attacker mot fiendens värdefu llare fartyg var ä ven tillåtna. 

Den 13 juni beordrades ubåtarna skyndsamt till Lovisa skärgård, 
varifrån Saukko (kaptenlöjtnant Sy rjänen) stötte fram ända till 
Viborgsviken, men återkallades den 17. på grund av läget. Som den 
första låg Iku-Turso (kaptenlöjtnant Airaksinen) natten 19/20 juni 
på patrull SW Björköarna. Därefter övervakade en båt isänder stän
digt sjöområdet och samma natt 22/23 juni finnarna utrymde öarna, 
låg två båtar ute . Vid avmarschen ut till området fö rsökte man så 
länge som möjligt använda dieselmotorerna. Men då fiendens pa
trullubåtar var mycket påpassliga, måste man dyka redan vid Hua
vari, via vi lken klippö utfärden ur skärgården skedde. Snorkel fanns 
inte. Elkraften förslog blott för tur och retur de 60 sjömilen och 
någon längre kryssning var icke möjlig. De större ryska krigsfartygen 
visade sig inte till sjöss och då några för torpeder lämpli ga objekt 
icke uppenbarade sig, rustades båtarna för mineringsuppdrag. Mi
norna hämtades med pråmar från depån i Åbo till PeJ linge skär
gård, där de togs ombord, den liv liga flygak tiviteten till trots. 

Den 4 juli trängde Vesihiisi (kaptenlöjtnant Siivonen) fram till 
vattnen syd Peninsaari, men upptäcktes och utsattes för timslånga 
sjunkbombsattacker och nödgades lägga de 20 minorn a längre norr
ut än avsett var. Genom att smyga fram med två knops fart på 25 m 
djup kom Vesihiisi helskinnad undan. Medan striderna om öarna i 
Viborgsvikens mynning rasade rekognoscerade Vetehinen (kapten
löjtnant E. Pakkala) den 5 juli Björkösundet och lade där 17 minor. 
Ett djärvt företag i trånga vatten, som redan behärskades av fienden. 
Den 8 juli lade Vesihiisi 18 minor utanför Lavansaari hamnbukt. 
Vid denna tidpunkt deltog även tyska ubåtar i operationerna. 

I Finska v iken fann sjökrigs ledningen, som i Ostersjöhamnarna 
hade ett stort antal från slaget om Atlanten tillbakadragna ubåt;u 
sysslolösa, ett nytt om också begränsat operationsområde, som man 
skyndade sig utnyttja. Redan i mitten av juni anlände de första 
ubåtarna till Reval och den 26 juni gick U 841 (kaptenlöjtnant An
dersen) ut på rekognoscering till den finländska skärgården. En 
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speciell Ubootsonderstab (korvettkapten Brandi) inträffade den 28. 

i Korka för att leda deras verksamhet. Allt flera ubåtar anlände 

efterhand för att bekanta sig med de ovanliga förh å ll andena i "bad

karet" Finska viken. I mitten av juli var antalet uppe i tio . De 

opererade österom linjen Narvi-Seiskari, i båda ändarna av Björkö

sundet, utanför Kronstadtbukten och i Narvabukten. I brist på lämp

liga mål vann de beprövade ubå tscheferna inga nämn värda fram

gångar: blo tt fem små patrullbåtar sänktes. Sedan en ubåt U 250 

(kaptenlöjtnant Schmidt) gått förlorad den 30 jul i i norra ändan 

av Björkösundet, drogs bå tarna ned till Narvabukten, där de stan

nade till hösten. 

Vid tyskarnas ankomst anvisades de fin ska ubåtarna den 11 juli 

vattnen västerom linjen Narvi-Seisk ari (28 ° O) till patrullområde. 

Ö vervakningen var till en början kontinuerlig, men från augusti var 

man ute bara varannan dag. A ven småfartyg fick anfallas , dock ej 

de minsta patrullbåtarna av MO-typ. Lämpliga mål var svåra a tt 

spåra upp. Den 30 juli sökte Iku-Turso ur en konvoj torpedera en 

bogserbåt, men lyckades ej komma i skottläge. D en 24 aug. force

rade samma ubåt inloppet till Lavansaari, men fastnade i ett ubåts

nät. En däri förankrad mina exploderade och skakade om ackumu

latorerna en smula. För övrigt led ubåtarna inga skador, ehuru de 

utsattes för låganfall av attackflyg. Och på morgonen den 4 sept. 

var kriget mot Sovjetunionen för Finlands vidkommande slut. 

Efter vapenstilleståndet låg Ubåtsflottiljen stilla i den södra skär

gården, varifrån den i slutet av september fl y ttades till Åbo skär

gård. Till vintern upptogs de i docka på Sveaborg, varvid maskin e

riet nedmonterades. Stilleståndet varade till år 1947, då fred mel

lan Sovjetunionen och Finland slöts i Paris. 

Enligt fredsfördragets 17. artikel betecknas ubåtar som offensiva 

vapen och förbjöds Finland helt och hållet. De dockade bå tarna låg 

år efter år utan tillsyn, tills Försvarsministeriet sommaren 195 3 i 

samband med utrangerandet av äldre krigsfartyg, så lde bort dem -

förutom Vesikko - till Belgien för nedskrotning. De förd es samma 

höst av en tysk högsjöbogsera re till Antverpen, Vesihiisi och Iku

Turso den 12 aug., Vetehinen och Saukko två veckor senare. De 

två sistnämnda skro tades, medan de andra blev liggande i hamnen. 

Med d åvarande skrotpriser lönade det sig ej att hugga upp dem 

och köparen herr Menens beslöt förtjäna på dem p å an nat sä tt. 

Han avlägsnade namnet Vesihiisi och lä t på tornet i lysande vit t 
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måla beteckningen U 17. Invid uppställdes en biljettkiosk, där a ll 

mänheten mot 20 Bfrs fick lösa inträde för att besiktiga den tyska 

U 17, "Atlantens skräck". In tresse t var stort, affärerna blomstrade 

och ingen upptäckte bluffen. A tt U 17 varit en liten k ustbåt - i 

stil med Vesikko - och a tt den sprängts redan 1945 i Wi lhelms

haven, kunde den stora a llmänheten ju inte veta. Men bland visite

rande f inländska turister fanns några marint bevandrade, som tyck

te ubåten verkade bekant på något vis. Saken slogs upp i tidnings

pressen och Finlands regering protesterade mot att ubåtarna, som 

uttryckligen sålts som skrot, nyttjades för skumma affärer. Belgiska 

regeringen satte stopp för fo rtsat t visn in g. Agarens förklaring att 

han själv trott ubåten vara tysk och att han aldrig hört talas om 

finska ubåta r, hjälpte föga. 
Den i Finland kvarbliv na Vesikko förpassades till en bak gård in

om Helsingfors' örlogsstations område, där den låg bortglömd i mise

rabelt skick i många år. Den räddades dock från förfall av en grupp 

f. d. ubåtsofficerare och överantvardades till Krigsmuseet, som i sin 

tur av Nationalmuseets fornminnesdelegation anvisades en lämplig 

plats inom Sveaborgs friluftsmuseum för dess uppstä llande. För 

transporten skars Vesikko i fem delar, som på Starens Metallfabri

kers försorg fl yttades till den gamla historiska fästningsön och där 

hopsvetsades på nytt. Såsom ett minnesmärke över Fi nlands ubåts

vapen stå r det enda existerande exempl aret av den tyska Typ II A 

restaurerad på sina betongpelare vid stranden a v den centrala Varg

ön. 
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Na mn 

Vetehinen 
Vesihiisi 
l ku-T ul',·o 

Vesikko 

Saukko 

l 
1939/40 l 

1941 l 
1942 l 
1944 l -
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D ATA OVER FINLAN DS UBÅTAR: 

l Dep lace- 1 Fart 
l 

Di men-
!Torpeder l A rri ll eri l Mi no r l ·Besätt-

lll Cllt SI Oil e r ll lll g 

493/71 6 12,6 63,5 m 2 B, 2 H 1- 7,6 cm 
8,5 6,2 53,3 cm 1- 2,0 

3,6 

250/300 10,5 40,9 m 3B 1-2,0 cm 
8,0 4, l 53 ,3 cm 

4,2 

l 
99/136 7,0 32,4 m 2 B ,1- 1,27 

S,i' 4,1 45,0 cm l 
2,9 i 

CHEFER : 
Flottil jchef 1939-40 : A. Kiv ikuni 

1941: A. K iv ikuni 
194 2-44: K . Pakkala 

Vetehinen l Vesihiisi l l ku-T u rs o Ve sik ko 

20 

-

9 

l 
K. P akkal a l V. Po uri a inen / V. Virkki l K. Pekka nen l 

K . Pakkala / K . K ija nen l K. P ek'kanen l O . Air rola l 
A. Leino lo. Airro i a l E. P a kka la l P . A iraksinen l 
E. Pakka k l E. Sii vo nen / P . Aira ksincn l L. Parm a l 

4 + 26 

3 + 17 

2 + 13 

Saukko 

O. Airtola 

A. Leino 

E . Siivo ncn 

M. Sy rj ä nen 

Bild 7. 
V etehinen på det solglittrande havet. Luckorna till minbrunnarna synes på bi/elen. 
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l WICKBERG 

Underhållstjänst i flottans 
fartygsbaser - problem och 
erfarenheter 

Årsberättelse i "Underhållstjänst och förvaltning" för år 1969. 

INLEDNING 

Med stöd av Sällskapets stadgar begränsas årsberättelsen i "Under
hållstjänst och förvaltning" för å r 1969 till att avhandla ämnet un
derhållstjänst. 

Sedan ett par år tillbaka bedrives krigsförbandsvisa repetitions
övningar i flottan och erfarenheter om underhållstjänst under krigs
liknande förhållanden har vunnits. Underhållstjänst - och för öv
rigt bastjänst i allmänhet- syns vara ett ämne som kommit i skym
undan i tal och i skrift och det kan därför vara skäl att i år lägga fram 
vissa frågor och problem inom detta ämne och peka på behov och 
vägar för att höja effekten av verksamheten i krig. En genomgång 
underlättas av att gemensam nomenklatur för krigsmakten nyligen 
fastställts . 

Ett stridsfartyg kan sägas utgöra ett materielområde sammansatt 
av många komplicerade materielsystem, där varje system i sin tur 
består av materielenheter i olika tekniskt utförande. För vård och 
reparation av materielen erfordras kompetent personal av skilda 
yrkesspecialiteter och tillgång till tekniskt avancerad utrustning inom 
ett brett fält. Repara tio n a v en ma teridenhet ombord inrymmer 
flera olika arbetsled a lltifrån besiktning före arbetets igångsättning 
till slutkontroll av utförda åtgärder. Kravet p å samordning av åt
gärder under ett och samma arbete och mellan olika arbeten tränger 
på och komplicerar verksamheten framför allt då resurserna är 
knappa. Fartygets försörjning med förnödenheter företer däremot 
inte några problem skiljaktiga från andra förbands inom krigsmak
ten frånsett vad som följer med fartygets rörli ghet och begränsade 
tillgänglighet för försörjningsåtgärder. 

När man studerar möjligheterna att åstadkomma vidgad samver-
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kan inom krigsmakten i underhållstjänsthänseende, får man ha i 
minnet att flottans materiel ombord är till stor del exklusiv och 
utnyttjas i en operativ miljö, som innebär särskilda behov av och 
förutsättningar för underhållstjänst. 

NOMENKLATUR 

Vissa definitioner och begrepp rörande nomenklatur behöver näm
nas inledningsvis. 

Underhållstjänst definieras i de nyutkomna nomenklaturbes täm
melsern a som ett operativt-taktiskt begrepp med syftning p å verk
samheten i krig . Underhållstjänsten indelas i funktionerna under
håll - med underindelningen vård och reparation - samt försörj
ning - med underindelningen tillförsel, förvaring och undanförsel. 

Vård och reparation av materiel benämnes i flottan till syn och 
översyn av materiel. Den sammantagna benämningen på denna ve rk
samhet blir nu underhåll. Det blir lättare i fortsättningen att utå t 
teckna flottans underhållstjänstprofil, när man kan sammanfatta all 
verksamhet sammanhängande med vård och reparation under ett 
begrepp, underhåll av materiel. 

Vid sidan av den funktionella huvudindelningen kan begreppet 
underhållstjänst ges en indelning med organisatorisk anknytning. 
Härvid kan användas begrepp som materie/tjänst, amtjänst, driv
medelstjänst, livsmedelstjänst och sjukvårdstjänst m. fl. 

Chefen för marinen anger i marinorder 181 /68 om grundläggande 
bestämmelser för bastjänst att begreppet underhållstjänst ingår i ett 
större begrepp bastjänst, varmed avses "all den verksamhet, som 
utförs i syfte att vidmakthålla till basen hänvisade förbands strids
·värde". Därför är det oegentligt att, som ofta sker, tala om bas- och 
underhållstjänst. D et skall rätteligen heta endast bastjänst. 

Begreppet operationsbas är en sammanfattande benämning på 
olika typer av baser i flottan. CM indelar i sina förenämnda order 
operationsbaser i fartygsbaser och helikopterbascr. I denna årsberät
telse behandlas fr ågor och problem rörande underhå llstjänst bedriven 
i fartygsbas. Underhållstjänst bedriven vid en helikopterbas tillgodo
ser till stor del andra behov, specifika för helikoptermateriel, var
för framställningen här icke är representativ för verksamheten vid 
sådan bas. När en en fartygsbas och en helikopterbas underställda 
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en och samma chef är belägna nära varandra, sker i praktiken en 
samordning av underhållstjänsten inom baserna efter behov och möj
lighet. Några särskilt intressanta problem i sammanhanget innebär 
inte denna samordning. 

En fartygsba s upprättas av ett basförband som betjänar till basen 
hänvisade fartyg. Bastjänst innebär åtgärder för att vidmakthålla 
fartygens stridsvärde. Bastjänst bedrivs inom ett bastjänstområde. En 
fartygsbas består geografiskt vanligen av ett bastjänstområde. Med 
underhållsanstalt menas förråd, verkstad, sjukhus eller motsvarande 
en het med uppgifter inom underhållstjänstens område. 

FORESTALLNINGAR OM UNDERHÄLLSTJANST 

En allmän genomgång och presentation av ämnet sker närmast 
med utgångspunkt i vissa ok lara föreställningar om vad underhålls
tjänst i fartygsbas omfattar och hur den bedrivs. Föreställnin aarna är 
o b 

1nte ovanliga bland dem som kommer i kontakt med men inte stadig-
varande sysslar med underhållsfrågor i fred. (Rätte li gen borde det 
stå "underhållstjänstfrågor" i stället för "underhållsfrågor", då det 
är verksamheten som helhet som åsy ftas! Uttryckssättet här samt 
andra liknande torde kunna accepteras utan att missförstånd upp
står.) Föreställningarna är: 

underhållstjänst i krig ski ljer sig från det underhål l, som bedrivs 
inom förvaltningstjänsten i fred; 
fartyget som är hänvisat till och ingår i fartygsbas är passiv 
mottagare av underh åll och försörjn ing av basförband; 
ökade krav på stridsfartygs operativa rörlighet innebär med 
automatik ökade krav på rörligheten hos basförband, som om
besörjer fartygens underhållstjänst. 

Föreställningarna är onyanserade, delvis felaktiaa och behöver 
tillrättaläggas, vilket bäst sker genom att i tur och ~rdnina aenom-
1 o o d bb 
ysa pastaen ena. 

UNDERHÄLL A V MATERIEL I FRED OCH I KRIG 

I fred krävs för underhåll av stridsfartyg kvalificerade tekniska 
å tgärder i olika steg. Fartygens fredsutnyttjande samt definierade 
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eller på annat sätt klarlagda underhållsbehov bildar underJaa för 
långsiktiga och översiktliga objektsplaner. För den närmast frai~1för
varande tiden framtas mera preciserade planer. Med till aåna av 
centralt utfärdade underhållsinstruktioner och den lokala bför~alt
ningspersonalens erfarenheter kombinerat med besiktning av mate
rielen underhålls sedan fartygsmaterielen på anvisade tider och efter 
förvaltningsmässigt uppdragna ansvarsgränser mellan beställ are
kontrollanter och verkstäl lande enheter. Aven om det inom vissa ma
terielområden, främst på den vapentekniska sidan, finns föreskrivet 
vilka underhållsåtgärder, som skall vidtas mot ingångsvärden som 
kalendertid och drifttid, är det regel att teknisk förvaltningspersona l 
besiktigar materielen och fattar ställning till behövliga underhålls
å tgärder, vare sig det gä ller underhåll av förebyaaa nde slaa eller 
avhjälpande slag. bb b 

Hur sker motsvarande verksamhet i krig? Den mås te sjä lvfallet 
fortgå även då och bedrives bäst en ligt samma linjer som i fred. Det 
tillkommer i princip inga nya förutsättningar, som gör att man kan 
undvara någon del av den kedja av underhållsåtgärder av planläg
gande och verkställande natur som förekommer i fred. I stället växer 
verksamheten, när antalet rustade fartyg ökar och gångtiden blir 
större, och den får fullgöras under besvärligare yttre förhållanden. 
Underhållsverksamheten såsom reparation a v skador och haverier 
efter strid, bör ses som ett tillkommande arbetsområde utöver det 
pågående löpande underh ållet. Man bör inte för ledas att tro att 
underhåll av materiel i krig endast innebär reparationer efter strid. 
Det dominerande inslaget under ett krigs fortvarighetstillstånd blir 
säkerligen underhållsåtgärder lik artade dem i fred. Och den fredstida 
metodiken i arbetet blir då också den effektivaste i krig. 

En naturlig konsekvens av angivna likheter mellan underhålls
verksamhet i fred och i krig blir att man bör eftersträva att tillvara
ta fredsorga~isationens resurser i krig. Kan dessutom fredsorganisa
t~ on till sm huvuddel bibehållas och ingå i krigsorganisa
tiOnen garanteras en övergång utan glapp i underhållsverksamheten. 
De resurser som tillkommer i krig i form av personal och utrustnina 
fr ån civila varv och verkstäder, bör ses som ett tillskott som erford~ 
ras för att svara mot krigets merbelastning. 

Det materielunderhåll, som bedrivs vid de tekniska förvaltningar
na liksom det mönster för planläggning och utförande av underhål
let, som utvecklats och tillämpas i fred, kommer att prägla verksam-

455 



heten även i krig. Det blir inga nya uppgifter i krig, endast större 

omfång av och ny miljö för verksamheten. 

STRIDSFARTYGET SOM MOTTAGARE AV UNDERHÅLLS
TJANST 

Den andra föreställnin gen att stridsfartyget hänvisat till en far
tygsbas skall vara passiv mottagare av underhåll och försörjning 

bottnar i den sunda tanken att fartygsbesättningen skall kunna åter

hämta krafter i basen mellan två uppdrag till sjöss. I begreppet bas
tjänst ligger ett betjänande av hänvisat fartyg och inom basen finns 
även personalvårdsresurser för att tillgodose dylika behov. 

Likväl torde verkligheten te sig ganska bister för en fartygsbe
sättning i bas. För att skydda sig mot fiendens utspaning och an

fall behöver fartyget uppträda rörligt och växla uppehållsplatser. 

Byte av krigsförtöjningsplatser med åtföljande maskeringsarbeten och 
under besvärliga yttre omständigheter blir ansträngande för en be
sättning, om verksamheten pågår under längre tid. Nödvändig kom
plettering a v förnödenheter efter sjökrigsföretag engagerar också 

besättningen i arbeten inom far~ygsrelingarna. Det är dock inte dessa 
slag av påfrestningar, som närmast åsyftas, utan det mindre upp

märksammade arbetet med materielen underhåll ombord - vård 
och reparation. 

Den rutinmässiga vården ombesörjs av opera törer och tekniker 

ingående i besättningen. Kraven på materielens tillgänglighet för 

taktiskt bruk blir höga i krig. Otillräcklig fu nktion ssäkerhet hos 

materielen måste ersättas med ihärdigt förebyggande och avhjäl
pande vårdarbete. Det förutsebara större underhållet kommer att 

vara inlagt i cyklar med olika omloppstider, där verksamheten styrs 

av örlogsbasstabens sektion 2 i samverkan med fartygsförbandssta
ben och där det hela tiden blir fråga om en avvägning mellan un
derhållsbehov och fartygens tillgänglighet för uppdrag. I staberna 

i land och ombord kommer att finnas korresponderande planer upp
gjorda i samverkan och utvisande när och hur viktigare objekt skall 

genomgå översyn. Härur skall de olika underhållsarbetena plockas 

ur, detaljplanläggas, utföras och uppföljas i samverkan mellan sta
ber och förband i basen och fartygsförbandet . Det finns, som tidi
gare angetts, mgen orsak att uppfatta den för utsebara underhålls-
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verksamheten på annat sätt än att de olika leden i åtgärdskedjan 

planläggning - genomförande i fred även måste utföras i krig. 

Framför allt torde far tygsförbandets begränsade stabsresurser bli 
bundna av detta löpande arbete. Tillkommande underhållsåtgär

der för att reparera stridsskador påkallar därjämte i särskild hög 

grad en integrerad beredning och en nära samverkan i utförande 

mellan basen och fartygsförbandet för att kunna ske med all möjlig 

snabbhet. 
Kontaktytan mellan verkstadsförbandet och det enskilda fartyget 

vid underhållsarbeten ombord med förstärkta resurser från basen 

blir större än man föreställer sig med tanke på erfarenheter från 

fredsövningar. Bildlikt talat erfordras att fartyget kommer till verk
stadsförbandet eller detta till fartyget. Besättningen ombord, inte 

minst fartygsledningen och befälet i teknisk tjänst, har därvidlag 

sina uppgifter att fylla. 
Föreställningen att besättningen från sidan åser, hur basförban

den ombesörjer erforderlig underhållstjänst för att å terställa farty
gets stridsvärde, är missvisande. Basens åtgärder för försörjning och 

underhåll av stridsfartyget blir säkerligen belastande även för be

sättningen. 

RORLIGHET INOM UNDERHÅLLSTJANSTEN 

En fartygsbas uppgift är att ombesörja bastjänst och som ett led 
däri underhållstj änst åt fartyg som är hänvisade dit. Underhålls

uppgiften för basen måste återspeglas i till gång till avvägda resur

ser. Dessa bestäms kvalitativt och kvantitativt av typ av och antal 
fartyg, som skall kunna betjänas under viss tid. Praktiskt är det 

vanligen svårt att måttsätta vi lka resurser, som erfordras för under

håll av en viss typ av fartyg. Man får då söka sig fram med ledning 

av erfarenheterna från tjänsten i fred. Ett mått på effekten i bas
tjänstarbetet blir resursernas tillgän glighet. N a turligt eftersträvar 

man hög tillgängli ghet hos resurserna. 
Sjöstridskrafternas tilltagande otillräcklighet i antal för att lösa 

uppgifterna i krig är ett bekymmersamt problem, som synes öka 

under överblickbar framtid. För att minska verkningar eftersträvas 

att tillvarata fartygsförbandens rörlighet och allt efter operativa be

hov avdela dem för sjökrigsföretag inom olika operationsområden. 

Härigenom uppkommer nya krav på berörda fartygsbasers förmåga 
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till bastjänst. En bas kan så lunda åläggas tilläggsuppgiften att motta 
och betjäna ett fartygsförband i underhå llsavseende v id en angiven 
tidpunkt och inom en angiven tidsrymd. 

Man möter ibland den föreställningen att ökade k ra v på tillgäng
lighet hos basresurser i en fartygsbas, som följd av ökat tempo i ut
ny ttj andet av fartygsförbanden , helt och hållet skall lösas genom 
ökad rörlighet hos basresurserna. slutsatsen kan låta bes tickande men 
är i verkligheten otillräcklig. 

En fartygsbas är vanligen belägen i ett skärgårdsområde, där far
tygen kan skyddas. Fartygsbasen kan ha en avsevä rd geografisk ut
sträckning. Kärnan i basresurserna bildar underhåll sanstalterna med 
sina basförband. Olika slag av anstalter är verkstäder för reparation, 
förråd för försör jning och bassjukhus. Anstalterna ä r i bäs ta fall ur 
skyddssynpunkt grupperade i bergutrymmen eller eljest i ovanjord
an läggningar. För transporter mellan underhållsanstalter och hänvi
sade fartyg nyttjas trängfa rtyg och båtar. Genom att mera perma
nent tilldela trängfartyg resurser för underhållstjänst kan man av 
dem skapa " rörliga underhållsanstalter" i mindre skala. 

Med ökad rörlighet hos bas resurser menas nu att trängfartyg upp
laddade med underhå ll sresurser o~nbord mera utpräglat skall söka 
upp och betjäna stridsfartygen efter ankomsten till fartygsbasen och 
även på platser utanför fartygsbasen, varigenom stridsfartygen skulle 
erhålla större bastaktisk f rihet och därmed även större operativ 
frihe t. 

Denna syn på och lösning av tillgänglighetsproblematiken har sina 
begränsningar. Man kan sålunda inte förutse alla de tjänster ett 
stridsfartyg behöver efter ett sjökrigsföretag. Ställda krav på hög 
tillgänglighet förutsättes utesluta att man avvakta r bestä llning av 
det hänvisade fartyget, om vilka tjänster som behövs. För att med 
rim lig säkerhet kunna ombesörja all den underhållstjänst, som kan 
bli aktuell i det specie ll a fa ll et, behöver ett trängfa rtyg, som går 
stridsfartyget till mötes, föra med sig ett brett sortiment av under
hållsresurser. Trängfartyget måste ha en överkapaci tet i resurshän
seende. 

Underhållstak tiken innebär tendens till splittring av de samlade 
basresurserna, som kan åte rverka negativt på övrigt pågående bas
tjänstarbete i fartygsbasen, framför allt om fl era motsvarande före
tag är i gång samtidigt. 

Uppdelning av underhållsresurser på fasta, skyddade und erhålls-
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anstalter och på " rörliga anstalter" typ trängfartyg syns frä~nst bli 
ett avväo-nino-sproblem ur skyddssynpunkt med hänsy n nll nskerna 
för fienclio-a b anfall. Ett mera rörligt utnyttjande av trängfartyg 
över stora b distanser medför ökade risker för fientli g bekämpning. 
Trängfartygen kan i fiendens ögon växa i betydelse och bli ful_l
vä rdiga mål, som uppsökas och anfallas. Ett tr_ängfartyg kan_ aldng 
utrustas med luftvärn av samma klass som stndsfartygets, eJ heller 
med liknande defensiv beväpning och utrustning. Fartygstypen kom
mer att vara sårbar. En ökad tillgänglighet av underh ållsresurser en
lio- t detta mönster kan därför komma att ske till priset av lägre 
s~molikhet för att tjänstern a blir levererade till stridsfartyget. Det 
är en allvarlig nackdel som inte kan lämnas obeaktad. 

Om man eftersträvar en högre tillgänglighet hos basresurserna 
i en fartygsbas bör man för st undersöka, ifall de_tta mål inte kan 
uppnås genom att höja den personella och mateneila beredskapen 
vid basförbanden med bibehållande av stridsfartygens och trängfar
tygen s normala bastaktiska uppträdande. Kan inte syftet nås på 
denna väo- utan basförbandet behöver leverera sina tjänster mera 

b 

framskjutet mot stridsfartygens operationsområde bedöms en större 
rörlighet hos trängfartygen behöva kombineras med en framsk_juten 
fast gruppering av underhållsanstalter. Vill man utöka räckvidden 

d o f o för bastjänsten vid en fartygsbas tor e ett system - som Litgar ran 
de operativa förutsättningarna och tillvaratar de geografiska - med 
skyddade underhå llsanstalter utspritt grupperade i skärgårdsterrängen 
inom ett relativt stort område och med trängfartyg med resurskapa
citet för allsidig underhållstjänst opererande mellan anstalterna och 
stridsfartygen ge optimallösning på problematiken: underhållsresur
sernas tillgänglighet vägt mot säkerheten i levererandet av tj änster. 

I det föreo-ående har diskuterats och försök gjorts att klarlägga 
vissa frågor ~m underhållstjänstens natur och arbetssätt i anslutning 
till v issa förekomamnde oklara föreställningar. Den fortsatta fram
ställningen syftar till att ge en mera systematisk bild av olika områ
den inom underhållstjänsten. Framställningen uppdelas på avsnitten 
planläggning, rapportering och samverkan. Därjämte tas till slut upp 
vissa fr ågor om personal och organisation. Som ledning tjäna r om
stående principskiss markerande till vänster fartygsförb andet, som är 
hänv isat till fartygsbasen för underhå llstjänst, och till höger chefer 
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FARTYGSFÖRBAND Örlogsbaschef 

l - -------
l 

Förbandschef l Örlogsbasstab 

l 
l Förbandsstab 

l 
l l 

FARTYGSBAS 
--~--

l l Basba t. chef 

l l 
l l 

Basbat.stab 

l Fartyg l 
l l 
L l 

l ----- _J 

= ·befä\s\injc:- Underhållsförband 
l 

L 

med staber och förband inom örlogsbasen, som har till upp
gift att ombesörja erforderlig underhållstjänst. Val av kontaktvägar 
i olika hänseenden mellan sjösidan och landsidan kommer att be
röras i fortsättningen . 

PLANLAGGNING 

I fred planläggs översynsarbeten a v materiel på rustade fartyg i 
samverkan mellan fartyget och teknisk förvaltning vid örlogsbas. 
Fartyget anmäler underhållsbehov efter en viss fastslagen rutin och 
tekniska förvaltningen värderar anmälda behov, beslutar om åt
gärder och organiserar arbetenas utförande. Genom inkommande tek-
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niska rapporter och egen besiktning av materielen skaffar sig den 
tekniska förvaltningen en fortskridande överblick över materielens 
tillstånd. Oversynsarbetena förläggs till bestämda tidsperioder. För 
materiel, vars underhåll är tidsbundet efter utnyttjandet på ett eller 
annat sätt, kan översynstillfällena falla utanför den för fartyget 
fastställda tidsperioden. Härvid eftersträvas en jämkning, så att far
tygets övningsverksamhet icke störs a v tillkommande översynsar
beten. 

I krig är det lämpligt att följa samma planläggningsmönster som 
i fred. Underhåll som sker i fred måste ju även ske i krig . Under
hållsåtgärder får förläggas till tider, när fartyget kan disponeras 
för underhållsarbeten. sjökrigföringen kommer säkerligen att inrym
ma omkastningar i läget till sjöss och uppgjorda operativa planer 
får frångås. Detta i sin tur ökar arbetet med underhållsplanlägg
ningen, som skall vara följsam och anpassas till det operativa ske
endet. 

Den planläggning, som här åsyftas, utgör grunden för övrig plan
läggning. Tidsperspektivet bör vara så långt framåt som det är 
möjligt att överblicka operativt och underhållsmässigt. Planlägg
ningen berör främst nivån örlogsbasstab, sektion 2 - fartygsför
bandsstab . De operativa förutsä ttningarna erhålls från militärområ
desstaben och örlogsbasstaben, sektion 1. Planläggning av utbyte och 
modifiering av materiel ombord hör också hemma på denna nivå. 
Den konkreta planen, som behöver rullas med jämna mellanrum, kan 
tänkas få följande form och innehåll (exempel). 

Omstående plan bildar ingångsvärden för den forsatta plan
läggningen vid fartygsbas. Fartygsbasens plan behöver innehålla fle
ra och säkrare sakuppgifter och får därigenom omsluta kortare tids
rymd. Vid uppgörande av planen behöver basbataljonstaben, sektion 
2, samverka med fartygsförbandsstaben för att överenskomma om 
uppgifter som tid och plats för beslutade underhållsarbeten, fartygs
förbandets medverkan i arbetena m. m. Planen kan tänkas få föl
jande form och innehåll (exempel). 

Planläggningen i örlogsstab och basbataljonstab enligt ovan gäller 
skilda verksamhetsnivåer. Planläggningen behöver emellertid ske 
i nära samverkan, eftersom fartygsförbandet lämnar behovsunder
lag till båda staberna och är gemensam mottagare av planlagda 
tjänster. Behov av tilldelning av extra resurser och prioritering mel
lan uppgifter blir frågor som örlogsbasstaben, sektion 2, måste hålla 
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under uppsikt i samband med att fartygsbasen beordras utföra un
derhållsarbeten. 

Planläggning av försörjning blir enklare; åtgärder i samband med 
komplettering av förnödenheter är lättare att överblicka och besluta 
om, tar normalt kortare tid att utföra och får, när de upprepas, 
rutinmässig prägel. Planläggningen behöver föras upp på niv ån 
örlogsbasstaben för beslutsfaun i ng endast när fartygsbasen icke har 
tillgång till eller saknar dispositionsrätt över beställda förnödenheter. 
Planläggningen av försörjnin g bör därför normalt kunna förläggas 
på nivån fartygsförbandet - basbata ljonstaben . Planläggn ingen läg
ges lämpligen in i tidigare omnämnda planer. 

Viktigt är att staberna i land i planläggningsarbetet nära sam ver
kar med fartygsförbandsstaben och håll er denna stab informerad om 
ändringar i planerna. I det fall fartygsförbandet ombaseras till an
nan örlogsbas sker en avlämning av underhållsläget vid fartygsför
bandet mellan berörda örlogsbaser snabbast och säkrast genom far
tygsförbandschefens försorg. 

Det blir underhållsförbanden inom fartygsbasen som får utföra 
beordrade underhålls- och för sörjningsuppdrag. Planläggningen av 
varje enskilt uppdrag får formen arbetsberedning lämpligen efter 
de mallar som gäller i fredstjänsten. Kontakt behöver under bered
ningens gång tas med fartyget i praktiska fr ågor om fartygets med
verkan i arbetena. Exempel på dylika frågor är vem som skall be
siktiga materielen och lämna underlag för planering av arbetsinsat
sen, och vem som skall verkställa kontroll av utfört arbete. Princi
piella överenskommelser om fartygets medverkan har då tidigare 
överenskommits om på nivån basbataljonsstab - fartygsförbands
stab. Hur behovet av arbetskraft skall tillgodoses vid förrådskom
pletteringar är exempel på en annan fråga, som får lösas i samverkan 
mellan förrådsförbandet och berört fartyg. De sålunda beredda arbe
tena sammanställs lämpligen i en arbetsplan med samma uppställning 
som de tidigare planerna. 

Det planläggningsarbete, som här mycket översiktligt berörts, 
fordrar av personalen kunskaper om underhållstjänst och fredserfa
renheter om fartygens behov. Arbetsinsatsen för att bedriva plan
läggningen fortskridande kan bedömas bli ansenlig. Bakgrundsbilden 
har hela tiden varit underhållsåtgärder, som kan överblickas och 
därigenom in planeras och detalj planläggas. Därutöver tillkommer 
- och det är viktigt - åtgärder, som måste ges prioritet och ut-
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föras på kort varsel och med stor kraft, för att återställa strids
värdet hos fartyg, som lid i t skador och haverier. A ven om verk
stadsförbanden genom tillgång till civila verkstadsresurser bör vara 
dimensionerade för att klara av belastningstoppar på operativt rim
liga tider, innebär dylika tillkommande uppgifter mången gång att 
resursomkastningar måste tillgripas och omprioriteringar ske. Väl 
förberedda och utarbetade underhållsplaner bildar därvid ett nöd
vändigt underlag vid val av handlingsalternativ. 

RAPPOR TER ING 

Underhållsverksamhet får följas upp i staber med ansvar för verk
samheten. Utfallet av vidtagna åtgärder behöver värderas i relation 
till vad som planlagts. På goda grunder kan antas att underhålls
resurserna inom en örlogsbas överlag kommer att bli ansträngda 
under krig, varför disponerade och odisponerade tillgångar fortskri
dande behöver överblickas i stabernas underhållssek tioner för att ut
nyttjas rationellt. Sektion l i örlogsbasstaben fordrar tillgång till 
aktuellt underhållsläge som underlag för operativ planläggning. Hög
re chefer med staber behöver också insyn i verksamheten för plan
läggning i större sammanhang. 

För att få överblick uppifrån erfordras rapportering underifrån. 
Mottagarens behov av information bör noga kartläggas innan rap
porteringsrutinen bestäms till form och innehåll. A v praktiska skäl 
bör all rapportering begränsas. Tillgång på underhållspersonal i sta
ber och i stabstjänst vid underhållsförband är ringa och det blir på 
den, som rapporteringsuppgiften faller. Sambandsmedlen blir alltid 
belastade och möjligheterna att befordra innehållsrika rapporter små. 
Ett indirekt sätt att rapportera uppåt, som i vissa fall kan vara 
lämpligt att använda, är att översända avskrift och kopior av de 
beläggningstablåer, arbetsorder och materielsedlar m. m., som upp
görs för eget ändamål. 

Rapportering om verksamhet av mera rutinmässig art, såsom för
rådskomplettering till fartyg och underhållsförbanden, bör kunna 
sammanställas enklare än rapportering om utförda underhållsarbe
ten, som oftast är av individuell art. Annat rapporteringsspråk och 
andra rapporteringsmallar kan behöva användas inom en örlo()"sbas 

t> 

för att vara begripligt och användbart på alla nivåer inom basen 

464 

än vid rapportering från örlogsbaschef vidare uppåt. I sådana fa ll 
behöver någon form av "översättn ing" ske i örlogsbasstaben. Frå
D"an om rapporterin()" dess innehåll och utförande, är komplicerad 
t> t>> 

och bör ägnas uppmärksamhet. 

SAMVERKAN 

Att ombesörja underhållstjänst åt fartyg hänvisade till en fartygs
bas är en av basens huvuduppgifter och verksam heten tilldrar sig 
därför särskilt intresse. Men det finns även andra områden av 
underhållstjänst inom en fartygsbas, som innehåller frågor av vikt. 
Två dylika områden skall här beröras. Det ena är underhållssamver
kan mellan lägre landförband ur flottan grupperade inom bastjänst
området och nära grupperade förband ur krigsmakten i övrigt. Det 
andra gäller örlogsbaschefens överblick över tillförsel till fartygsbas 

av olika slag av förnödenheter. 
Det är en sund och vedertagen princip att närliggande landför

band oberoende försvarsgren /vapenslag de tillhör samverkar vid för
sörjning av förnödenheter och underhåll av materiel. Man replierar 
på varandras tillgångar på sätt som planlägges och förberedes i 
fred. Erfarenheter från övningar visar att förband i denna situation 
lämnar tjänster åt varandra i långt större utsträckning än vad som 
formellt är reglerat. Man kan iaktta en markant positiv inställning 
till samverkan hos berörd personal. Verkligheten blir därigenom 
enklare och underhållsproblemen mindre. Behov av försörjning och 
underhåll, som är specifikt för tjänsten v id flottan, faller det natur
ligt på fartygsbasen att tillgodose. Vanligen är förbandet ur flottan 
det mindre av de båda samverkande och har mindre underhållsre
surseL Underhållsvägar för förbandet blir då två, dels en över det 
närliggande större förbandet för främst de vardagliga behoven, dels 
en till fartygsbasen för mera exklusivt behov. Underhållsansvarets 
uppdelning på de båda leverantörerna av underhållstjänst får klar
läggas och preciseras i fråga om förnödenheter, beställningsrutiner, 
transportvägar m. m. Uppkommer fråga om prioritering i förhål
lande till annat förband i samband med effektuering a v underhålls
tjänster åt det lilla förbandet av betydelse för dess stridsduglighet, 
får frågan, om den inte kan lösas på lokal nivå, föras upp till ni

vån örlogsbaschef - försvarsområdeschef. 
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I en örlogsbasstab ingår fredsutbildad personal för handläggnin g 
av underhållsfrågor inom de för flottan specifika områdena vapen
teknisk och skeppsteknisk tjänst. Tillförsel av resurser utifrån till 
örlogsbasen liksom omdispositioner av viktigare tillgångar rörande 
sådan materiel handlägges i örlogsbasstaben i den mån uppgifterna 
icke delegerats till underställd chef för fartygsbas. Orlogsbaschefen 
kan genom denna lednin g skaffa sig en god överblick över utveck-
1 ingen inom detta område. Tillförsel av underhållsresurser a v de s lao-b' 

som utn yttjas inom hela krigsmakten, kan komma utifrån till far-
tygsbasen utan någon styrande åtgärd från örlogsbass tabens sida. 
Orlogsbaschefen, som jämlikt sin instruktion har ett odelat ansvar 
för underhållstjänsten för fa rtyg hänvisade till örlogsbasen, kan i 
dessa fa ll få svårare att fortskridande följa upp underhållsläget vid 
egna underhållsanstalter. Orlogsbaschefens informationsbehov för 
uppföljning av försörjnin gsläget som helhet bör uppmärksammas. 
Samverkansvägar mellan örlogsbaschef och leverantör av dylika 
underhållsresurser bör skapas. Särskilda rapporteringsrutiner från 
mottagaren, fartygsbasen, till örlogsbasstaben kan också behöva in
fö ras. 

PERSON AL OCH ORGANISA TION 

Att ombesörja underhållstjänst i en fartygsbas innebär - som 
följd av mottagarens, stridsfartygets, storlek och tekniska komplici
tet - arbete inom en stor verksamhetssektor med många specialfack. 
Den vanliga föreställningen syns vara att underh ållstjänst är likty
digt med 
~ försörjning med förnödenheter och 
- reparation av haverier och skador. 

Man tappar då bort att de tillsyner och översyner med materiel 
som bedrivs i fred måste fortsätta i krig eller inser inte att denna se
nare verksamhet kraftigt växer ut. Reparationer av haverier och 
skador blir snarare exk l u si va uppgifter a v hög an o-e lägen hetsgrad 
som tillstöter tid efter annan. b 

Plan.~äggning oc? beredning av underhållsåtgärder får stor bety
delse for effekten 1 arbetet. Att ombesörja underhåll stjänst är vidare 
i hög grad en fr åga om samverkan, där behov och vägar beror 
på vem mottagaren a v tjäns terna är, vad denne behöver och de 
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aktuella förutsättningarna för verksamheten. Rapportering under
ifrån och uppåt inom organisationen för att man på fastlagda beslut
och ansvarsnivåer skall kunna fö lja upp och överblicka underhålls
läo-et blir en annan viktig sida av verksamheten. För att nå ett gott 
re~ultat i a rbetet med underh åll stjänst mås te fr amför allt tv å fak
torer uppfyllas, nämligen att 
- avde lad personal är utbildad för uppgifterna och 
- oro-anisationen personalen arbetar in om är lämpligt utformad . 

Underhåll av stridsfartygens materiel kräver tillgång till yrkesut
bildad förva ltnino-s- och verkstadspersonaL Underhållet i krig in-b . 

rymmer arbetsområdet som överensstämmer med verksamheten 1 
fred och därför bör det vara en naturlig grundsyn, att den personal 
som sysslar med underhåll av materielen i fred även avses för lik
nande uppgifter i krig; v idare att fredsorganisationen i dessa avse
enden, därest icke särskilda skäl föreligger, reellt bibehålles i krig. 
Personell och organisatorisk likhet mellan fred och kri g är ju v1dare 
det erkänt säkraste sättet att lösa de ansvällande uppgiftern a vid 
övergången - mobiliseringsskedeL Man kan mot denna bakgrund 
fr åo-a sio- ifall inte ett faktiskt bibehållande av örlogsbasernas freds
för~altt~~gar i krig i stället fö r överförande av där tjänstgörande 
personal till staber och förband inom underhållsorganisationen, bor
de innebära en effektiv itetshöjning. Ett särskilt fr ågetecken kan man 
i detta avseende sätta för de tekniska förvaltningarna. Dessa utgör 
i fred inom respektive region den enda regionala förvaltningen för 
flottans vapen tekniska- och skeppstekniska materiel. K varstår de tek
niska förvaltningarna i krig erhåller en örlogsbaschef tillgång till 
ett samlat tekniskt organ för beredning av underh ållsåtgärd er. Här
igenom skulle den långs ikti ga beredningen a v underhåll !t k som den 
tekniska beredningen av kvalificerade reparationer av lastas under
hållssektionerna i örlogsbasstab och basbataljonsstab, vilka då i stäl
let kunde inrikta sig på ledning och uppföljning av pågående verk-

samhet. 
Dao-ens militära personal , som i krig tjänstgör i underhållsbefatt

ninga; inom örlogsbaserna, består av stam, reserv och värnplikti g 
personal från alla befälskårer och yrkesavdelningar. Kännetecknan
de för dem är med få undan tag att ingen har fått grundutbildning 
för sin a arbetsuppgifter . K unskaper och färdigheter har de i stället 
inhämtat under vidareutbildning och omskolning i samband med 
praktisk fredstjänstgöring och repetitionsutbildning, numera i krigs-
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förband. Personalen bes i t ter emellertid en synnerligen värdefull kom
petens i sammanhanget, nämligen erfarenheter från sjötjänst i flottan 
och därmed insikt om materielprestanda, underhållskrav, försörj
ningsbehov och besättningens arbetsförhållanden ombord. Nyttan av 
egen sjöpraktik v id tjänstgöring i underhållsbefattning inom örlogs
basen är påtagbar. 

Man kan ifrågasätta ifall dagens krigsförbandsövningar med sina 
begränsade inslag av underhållstjänst utgör ett tillräckligt underlag 
för att personellt och organisatoriskt vidareutveckla en rationell un
derhållsorganisation i krig i takt med den sjöoperativa utvecklingen. 
Under Övningarna blir inte alltid utbildningsbehov tillgodosedda. 
Bestämmelser och rutiner för planläggning, samverkan och uppfölj
ning saknas till stor del. På grund av medelsbrist blir realistiska 
'Jnderhållsövningar ofta eftersatta. Man får nog tills vidare betrakta 
repetitionsutbildningen i första hand som ett utbildningsmässigt upp
byggnadsskede, där i andra hand vunna erfarenheter tillvaratas och 
omsättas i smärre förbättringar av personell och organisatorisk art. 
Målet för underhållsverksamheten kan knappast sättas högre. 

När man diskuterar förutsättningarna för att höja effekten av 
verksamheten med underhållstjänst i krig, kommer man förr eller 
senare fram till att en viktig, rent av nödvändig förutsättning sak
nas. Flottan är i avsaknad av en skola för utbildnino- av befäl i 
underhållstjänst. Bristen är värre än så, då någon skolm~issio- samlad 
utbildning inom hela ämnet bastjänst icke förekommer. 

0 

Tankar kring en tjänstegrensskola för utbildning i bastjänst har 
funnits länge. Frågan har penetrerats och motiv för en skola och 
planer på dess utformning och inriktning torde förelio-o-a i marin-

b .d 00 
s~a e~. V1 örlogsbasernas planläggning och organiserande av ut-
bddnmgen för repetitionsövande befäl i underhållsbefattningar blir 
avsaknaden av en dylik skola särskilt kännbar. Vid sidan om utbild
ningsverksamheten skulle lärarpersonalen kunna leda arbetet med 
att framta och utveckla metoder och rutiner för utövande av bas
tjänst. För närvarande finns ingen instans inom flottans fredsoro-a-. . o 
msatwn som uppbär ett gemensamt ansvar härför. Behovet a v bas-
tjänstskola trycker på allt mer. Borde det inte vara möjlio-t att 
genom omfördelning inom fredsresursernas ram få utrymme fÖr att 
skapa en bastjänstskola? 
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SAMMANFATTNING 

I årsberättelsen har inledningsvis understrukits att strid sfartyget 
och dess operativa miljö konstituerar särskilda behov och förutsätt
ningar för underhållstjänst med fartyget . Underhållet a v materielen 
ombord har sålunda i hög grad sin egen underhållsprofil inom krigs
makten. Vissa begrepp som återkommer i fortsättningen definieras 
även. 

Några valda frågeställningar genomlyses och slutsatser framläggs. 
Det konstateras att fredsunderhåll av materiel blir aktuell även i krig; 
då i större omfång, i olikartad miljö och under svårare y ttre för
hållanden. Besättningen på det enskilda stridsfartyget kan beräknas 
bli avsevärt arbetsbelastad i samband med underhållsförbandens ar
beten ombord. Strävan att utvidga sjöstridskrafternas operativa rör
lighet som följd av minskad tillgång på stridsfartyg ställer högre 
krav på basresursernas tillgänglighet. Kraven anges bäst kunna till
godoses i ett system med fasta underhållsanstalter framskjutet grup
perade i skärgårdsterrängen kombinerat med lämpliga trängfartyg 
av tillräcklig underhållskapacitet. 

Några områden av underhållstjänsten behandlas sedan mera syste
matiskt. 

Behov a v underhållsplanläggning i örlogsbasstab och basbataljons
stab av åtgärder, som kan förutses och överblickas, understryks. 
Planerna behöver uppgöras i nära samverkan med berört fartygs
förband. Exempel på underhållsplaner framläggs. Planläggning av 
underhåll av materiel anges bli mera omfattande än planläggning 
och försörjning med förnödenheter. Tillgång på uppgifter om för
planerade underhållsåtgärder blir av stort värde, när stora skador 
och haverier inträffar ombord, och omfördelning och ompriorite
ring av resurser och uppgifter erfordras för nödvändiga reparatio
ner. Rapportering uppåt av utförda underhållsåtgärder och om un
derhållsläget inom fartygsbas blir en viktig verksamhet. Rapporte
ringen inom örlogsbas bedöms behöva ett annat innehåll än rappor
teringen från örlogsbaschef och vidare uppåt. 

Två samverkansfrågor tas upp. Den ena gäller underhållsvägar 
för det lilla landförbandet ur flottan grupperat inom eller nära far
tygsbas; det andra gäller örlogsbaschefs behov av att överblicka till
försel av underhållsresurser till fartygsbas. 

Behov av utbildad personal inom underhållstjänsten och lämplig 
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organisation för den att verka i understryks. Vikten av att ian

språkta persona l, som sysslar med motsvarande uppgifter i fredsun

derh åll , betonas. Skäl för att bibehålla de tekniska förvaltningarna 

vid örlogsbaserna i krig anförs . Utbildning och övningar i under

hållstjänst i samband med repetitionsutbildning och krigsförbands

visa övnin gar bedöms hittills varit otillräck liga. Behov av bas tjänst

skola för befälsutbildnin g framförs . 

Framställningen tidigare kan kanske uppfattas av dem med insikt 

i ämnet som så att svårigheter och problem överbetonats. Behöver 

till exempel krav på planläggnin g och samverkan drivas så långt som 

här har skett? Svaret blir att med tanke på omfattningen av under

hållsverksamheten i fred , inte minst för de fredsr ustade fartygen på 

sjöexpedition, blir säkert verksam heten i krig med allt vad då till

kommer större och svårare. För att möta problemen fordras över

blick i rummet och i tiden, d . v . s. planläggnin g och uppföljning 1 

samverkan mellan alla berörda. 
Dagens prob lem kan hänföras till två huvudanledningar 

antalet typer stridsfarty g är stort och den äldre materielens kon

struktion motsvarar inte dagens krav på funktionssäkerhet ; 

på studier grundade bestämmelser om metoder och rutiner för 

att bedriva underhå llstjänst finns inte framtagna enligt behov. 

Den första anledningen berör materielfrågor såsom standardisering, 

underhållsmäss ighet och funktionssäkerhet . Dessa frågor är numera 

uppmärksamm ade och beaktas v id nykonstruktion . Den andra an

ledningen berör ett område som bedöms förb li eftersatt, om inte 

särskilda insatser utförs. En bastjäns tskola får anses vara en välbe

hövlig resursde l i sammanhanget . 
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CH FREDHOLM 

Sjökrigshändelser och marin 
beredskap på Västkusten 
apri/1940 

Den 14 . december 1939 uppdrog Adolf Hit ler dt det 

tyska överkommandot att utarbeta en studie som för

beredelse för ett invasions företag mot N arge. T ankar

na pd en tysk basutvidgning till Skandinavien kom 

ursprungligen frdn chefen för den tyska flottan, stor

amiralen Raeder, som redan den JO. oktober hade ta

git up p saken med H itler. Altmarkaffären i mitten pd 

februari, dd Norge bevi'sade sin oförmdga att hävda 

sin neutralitet, bidrog starkt till att studien omvand

lades till en operationsplan. 

Ansvarig för planläggningen blev general Nikolaus 

von Falkenhorst. Under planläggningens gdng beslöts 

at t även Danmark skulle ockuperas, framför allt be

tingat av kravet pd att säkra förbindelsema till Norge. 

Den 29 . februari föredrog general von F alkenho l',·t den 

färdiga operationsplanen, som fick namnet "W eserii

bung". Tidpunkten för genomförandet bestämdes till i 

början av april . 

En mdnad senare fastställdes dagen D till den 9. april. 

Den 3. april lämnade de första transportfartygen de 

nordtyska hamnama. 

Kommendörkapten CHR ISTER FRED HO LM, för 

svarsstaben, skildrar här de därpd fö ljande sjökrigshän

delserna pd svenska västkusten samt beredskap och dt

gä ,·der pJ svensk sida. 

~ J 

OPERA TIONSPLANEN 

Operationsplanen byggde främst på överraskning. Overskeppning

en av trupp till Norge sku lle därför i huvudsak ske med snabba 

örlogsfartyg mot särskilt utva lda hamnar, från Narvik i norr till 

Oslo i söder. Orlogsfartygen var indelade i sex grupper, var och en 
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med sitt bestämda anfa llsmål. E tt tiotal handelsfartyg lastade med 
tyngre krigsmateriel, de s. k. "Trojanska hästarna", hade sänts i 
fö rväo- och väntade i och utanför de norska hamnarna. 

selan dessa erövrats, skulle förstärkn ingar tillföras med ytterl iga
re handelsfartyg skyddade av lätta sjöstridskrafter. T ill de mera 
avlägsna platserna mås te dock transporterna i huvudsak utföras med 
s j östridskrafter. 

OBETYDLIGA SVENSKA BEREDSKAPSÅ TGARDER 
TROTS OROANDE RAPPOR TER 

ö verraskningsmomentet höll emellertid på att gå förlorat . Den 2. 
april kunde den svenske marinattachen i Berlin, kommendörkapten 
Forshell, rapportera att fö rberedelser hade v idtagi ts i Tyskland för 
att möta en väntad britti sk landsti gning i Norge. En tysk överskepp
ning till Nordnorge ansågs förestående. Den 4 april nådde alarme
ran de uppgifter Stockholm om ilastning av stora mängder trupper 
och krigsmateriel i nordtyska hamnar. 

Marinattachen i Berlin rapporterade till försvar sstaben a tt ett an
fall mot Danmark skulle insättas påföljande vecka och att anfalle t 
borde betraktas som ett första steg i en vidare opera tion mot Norge. 
Om Sverige var intet känt. 

OB, general Thörnell, begärde då muntligen bemyndigande om 
att f å förstärka försvaret av Väst- och Sydsverige genom mobilise
ring av bl. a. tre fö rdelnin gar, en kavalleribrigad samt kustfästning
anus besättningar. Som alternativ föreslog OB mobilisering av en 
kårs tab, en kavalleribri gad samt visst befäl. Den 6 april svarade re
geringen i huvudsak nej och bi föll blott mobilisering av k årstaben 
och visst befä l vid kava ll eribrigaden, men in gen trupp. Den 8 apri l 
begärde ånyo OB mobilisering av kavalleribrigaden sam t befäl för 
att förbereda mobili serin g av vissa fördel ningar och kus tförsvarsba
taljoner. Regeringen svarade då ja. 

Trots de oroande svenska rapporterna från Berlin, som givetvis 
vidarebefordrades till de danska och norska regeringarna, v idtogs 
i Sverige, liksom i Norge och Danmark, y tterst obetydliga bered
skapshöjande å tgärder. 
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Pansarskeppet Manligheten , 3.450 ton , 2-21 cm, 8-15 cm, fart 17 knop. 

BEREDSKAPEN P Å VASTKUSTEN DEN 8 APRIL 

I samband med krigsutbrottet i sep tember 1939 hade götesborgs
eskadern organiserats. Fartygen i eskadern var gamla och omoderna 
och stridsvärdet därför relativt lågt. 

Den 8 april bestod göteborgseskadern av pansarskeppet Manlighe
ten , jao-arna Wrangel och Wachtmeister, ubå tarna Hajen, Sälen och 
Valros~en, hjälpkryssaren Fidra, två minsvepare, två hjälpkanonbå
tar och några hjä lpvedettbå tar. Eskaderchef var kommendören Isaac 
Adolf Cassel som lydde direkt under chefen för Västkustens mann
distrikt, viceamiralen Henrik Åkermark. 

Alvsboro-s fästning, som vid krigsutbrottet successivt bemannats, 
hade v id finsk-ryska v interkrigets utbrott fått skicka sitt folk till 
H emsö fästn ing, som i detta läge tillmättes större betydelse än sin 
motsvario-het p å Västkusten. Resurserna räckte inte till för at t hå lla 
båda fäs~ningarna rustade samtidigt - ett resultat av 1925 års för
svarsbeslut. Den 8 april var därför endast en kanon i Göteborgs 
skärgård skjutklar och blott en minering utlagd! 

P å a rmesidan var läget inte bättre. I hela Göteborgsområdet fanns 
vid samma tid endast två infanterikompanier. Härtill kom några 
luftvärnsbatterier som låg grupperade run t staden. 
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Pansarskepppet L1itzow . 12 .0000 ton, 6-28 cm, 8- 15 cm, 8 TT , far t 28 knop . 

T unga k ryssaren 8 /iicher. 13.000 ton, 8-20, 3 cm, 12- 10, 5 cm , 12 TT 
fart 32,5 knop. 

Flygvapnet representerades av en marinspaningsgrupp, som var 
förlagd på N ya varvet och underställd marindi striktschefen. 

ALARMRAPPOR T 

K l. 12.40 den 8 april mottog marindistriktsstaben på Nya Varve1 
i Göteborg ett alarmerande meddelande om att ett stort antal tyskz 
örlogsfartyg på morgonen hade siktats på nordgående i norra dele1 
av St. Bält och nu var på väg upp län gs Väs tkusten. Rapportel 
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gällde den tyska Oslogruppen under befäl av Konteramiral Schmun
de. Styrkan bestod av fickslagskeppet Li.itzow, tunga kryssaren 
Bli.icher, lätta kryssaren Emden, tre torpedbåtar, å tta minsvepare 
och två kanonbåtar. Ombord befann sig delar av 163. infanteridivi
SJOnen. 

Sammanställd med tidigare rapporter om livlig tysk sjö-flygverk
samhet längs Västkusten och de senaste dagarnas rykten, var rappor
ten oroande. Inga beredskapshöjande åtgärder i form av inkallelser 
hade trots OB:s framställningar fått v idtagas. 

På Västkusten fanns denna förmiddag därför i stort sett endast 
Göteborgseskadern, två infanterikompanier, några luftvärnsbatterier 
och en kustartillerikanon, modell år 1894, insatsberedda. Vissa bered
skapshöjande åtgärder inom Göteborgseskadern hade redan under 
förmiddagen vidtagits. D å rapporten om de siktade tyska örlogs
fartygen kom, utgick genast order till eskaderns fartyg att klargöra 
för gång och inta luftvärnsberedskap. Stridskoner och stridsspetsar 
monterades på jagar- och ubåtstorpeder och besättningarna kom
pletterades så snabbt sig göra lät. På pansarskeppet Manligheten var 
läget prekärt. Man tillämpade sedan en tid ett slags avlösningssystem, 
som innebar att besättningen var uppdelad i två omgångar varav en 
skulle vara ombord. D å rapporten om de siktade tyska fartygen in
gick, befann sig den avgående omgången på väg till Karlskrona med 
tåg medan den pågående var på väg fr ån Karlskrona. Tågen möttes 
i Borås och genom en snabb insats kunde hela besättningen åter
kallas . 

Kl. 14.40 utsändes jagaren Wachtmeister för patrullering mellan 
Vinga och Nidingen. Jagaren Wrangel återvände samtidigt till Nya 
Varvet efter att kl. 13.00 har beskjutit ett tyskt flygplan vid Vinga 
med varningsskott. Kl. 18 .00 avgick Manl igheten till Kalvsund 
där även Göteborgseskaderns övriga fartyg samlades. En timme se
nare passerade den tyska sjöstyrkan Göteborg. Engelska ubåtar an
föll under kvällen de tyska fartygen utan resultat. Under kvällen 
kom rapport om att två tyska fartyg, Stedingen och Rio de Janeiro , 
torpederats och sänkts utanför Kristiansand och att l 00 i uniform 
klädda tyskar, varav 22 döda, hade förts i land. 

På marindistriktsstaben i Göteborg var man nu ganska övertygad 
om att de siktade tyska örlogsfartygen var på väg till Norge. Under 
kvällen beordrades släckning av fyrarna längs Bohuskusten. Svenska 
handelsfartyg v arnades för att lämna Västkusthamnarna. 
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Bild 4. 
Läget elen 8 april 1940 kl 1800. 

r 
LAGET 9 APRIL 

Natten till den 9 april slog tyskarna till mot Danmark och Norge. 
OB begärde på morgonen, då ockuperingen av Danmark och an
fallen mot Norge blev kända, mobilisering av bL a. Alvsborgs fäst
ning, III. fördelningen, I 2, I 14 och A 6. Regeringen godtog för
slaget. 

Göteborgseskaderns verksamhet inriktades på att hålla de tyska 
transportfartygen under observation samt förhindra neutralitets
kränkningar från fartyg och fl ygplan. 

På eftermiddagen sänktes den tyska ångaren Amatis av engelska 
ubåtar utanför Lysekil. Längre ut till sjöss torpederades förrådsfar
tyget Kreta. Ett tiotal tyska fartyg i Göteborg och till ankars på 
Rivöfjorden visiterades under dagen utan att någo t anmärknings
värt påträffades. 

Order utgick om utläggning av sjömineringar och upprättande av 
marina spärrar i Göteborgs norra och södra skärgård. 

Stämningen i Göteborg var nervös. Alla väntade på ett tyskt an
grepp. En ung officer som stod i händelsernas centrum uppger att 
svensk militär denna dag kände harm och förbittring, dels över våra 
otillräckliga resurser, dels inför händelseutvecklingen. 

TYSK INVASIONSFLOTTA MOT KUNGSBACKAFJORDEN 

På morgonen den 10. april siktades en väldig tysk transportflotta 
syd Anholt. Den styrde und er förmiddagen upp mot Kungsbacka
fjorden och man befarade till en början tysk landstignin g på On
salahalvön för att därifrån landvägen söka ta Göteborg. Ombord på 
transportflottan befann sig huv uddelen av 196. infan teridivisionen. 

Pansarskeppet Manligheten och jagarna Wran gel och Wachtmeis
ter intog beredskapslägen i Göteborgs södra skärgård. 6. ubåtsdivi
sionens ubåtar dirigerades till observationslägen mellan Nidingen och 
Vin ga. Från ubåtarn a observerades tio stora transportfar tyg skyd
dade av tio bevakningsfartyg och fy ra äldre jagare av Iltisklassen, 
sammanlagt 24 fartyg. Over konvojen kretsade två stora flygbåtar. 
Bevakningsfartygen fällde sjunkbomber, då man tydli gen fruktade 
angrepp från engelska ubåtar. KL 14.00 passerade konvojen Nidingen 
och hade då ändrat kurs så den styrde vidare nordvart, väl utanför 
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svenskt territorialvatten. Manligheten och jagarna fö ljde konvojen 
till sjöss, medan ubåtarna förflyttade sig inomskärs. Kl. 17.30 då 
konvojen befann sig utanför Pater Noster observerades från de 
svenska fartygen tre kraftiga explosioner. Bevakningsfartyget 1507 
förintades och de stora transportfartygen Wiegbert och Friedenau 
sjönk inom loppet av några minuter med aktern före. Fartygen hade 
anfallits av engelska ubåtar. Stor förvirring utbröt i konvojen och 
några fartyg sökte sig in mot Marstrandsfjorden, där svenska ubå
tar befann sig i uläge, beredda till insats. Ett flertal sjunkbombexplo
sioner hördes och kulspruteeld kunde iakttagas. 

Jagaren Wrangel och hjälpkanonbåten Skagerack beordrades ut 
till olycksplatsen och bärgade ett tjugotal överlevande och några dö
da. Ett stort antal soldater och sjömän hade dessförinnan drunknat 
i det iskalla vattnet. Havsytan var täckt av kringflytande lik av 
människor och hästar. Rykten har gjort gällande att de tyska be
vakningsfartygen sköt med kulsprutor på sina skeppsbrutna kamra
ter. I själva verket förhöll det sig så att man försökte avliva de vett
skrämda och chanslösa hästar som i panik simmade omkring i vatt
net. 

Ungefär samtidigt som kon voj en anfölls, lyckades den engelska 
ubåten Spearfish mellan Pater Noster och Skagen torpedera det tyska 
fickslagskeppet Li.itzow, som träffades i aktern. Rodret och bägge 
propellrarna slets bort och fartyget blev liggande redlöst med 1.300 
ton vatten i akterskeppet. Efter flera dygns räddningsarbete kunde 
Li.itzow den 13. april bogseras in till Kiel. 

Under de närmaste dagarna sänktes ytterligare fyra stora tyska 
fartyg av engelska ubåtar utanför Bohuskusten. Enligt tyska källor 
utnyttjade de engelska ubåtarna därvid ofta svenskt territorial
vatten. 

Totalt förlorade den tyska handelsflottan under Norge-företagets 
första månad 21 fartyg om 112.000 bruttoton, varvid 2.400 soldater 
omkom. Av fartygen torde ca hälften ha sänkts i Kattegatt. 

A ven den svenska handels- och fiskeflottan åsamkades för! u s ter i 
samband med angreppen mot Danmark och Norge. Under tid en den 
14. april-lO. juni förlorades 28 fartyg om 53.660 bruttoton. Tolv 
fartyg, varav fyra fisK.efartyg, sänktes genom krigshandlingar i 
norska hamnar och skärgårdar eller på fiskevatten i Kattegatt, me
dan sexton fartyg kapades och konfiskerades i norska farvatten. 

Det tyska anfallet mot Norge och Danmark visar hur hastigt 
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det militärpolitiska läget kan förändras. Vem kunde den 8. apr il 
ana att tyska örlogsfartyg och stridsflygplan påföljande dag skulle 
utnyttja danska hamnar och flygfält som operationsbaser. 

Hur hade det gått om ett tyskt anfall i stä llet riktats mot Göte
borgsmorådet? Våra möjligheter att effektiv t ha kunnat ingripa mot 
ett allvarligt menat anfall mot Göteborg och svenska västkustham
nar den 9. april torde ej ha varit de bästa. Beredskapen i Väst
sverige liksom i övriga Sverige var låg, sannolikt lägre än exempelvis 
i Oslofjorden, trots att alarmerande och hotande underrättelser nåd
de Stockholm redan i början av apri l. Med beredskap avses därvid 
de materiella resurserna och tillgången på mobiliserade förband. Där
emot var de åtgärder de militära cheferna på Västkusten vidtog 
kraftfulla och förutseende med de begränsade resurser som stod t i Il 
buds. - Vi hade tur den gången, men lå t oss därför inte glömma de 
ödesmättade apri ldagarna 1940, då kriget stod hotfullt nära. 
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Litteratur m. m. 

DIE DEUTSCHE SEEKRIEGSLEITUNG 1935-1945. BAND 1: 1935-1941 

Av Michael Salewski 

(Bernard & Graefe, Prankfurt/Mai n 1970, 595 s- inb. ca 138: 30) 

Denna historik över tyska marinledningen under Hitler-tid en är historien om 

hur tyska marinen då upplevdes och betraktades från toppen i Berlin. Det har 

skrivits en hel del om tyska flottans strategi och operarioner under 2. v k, men 

mycket litet med detta grepp p å äm net. 

Verket är inte någon sjökrigshistoria. Pärfattaren har därför inte med några 

takriska framställningar av sjöoperationer. Han tecknar en bild av mari nled

ningen i sitt dagliga arbete, fartande dagliga beslut. Läsren pl ace ras dä rför där 

avgörand ena 'fattades: lägeso riente rin gen i operationsledningen och marinchefens 

lägesföredr agningar för Hitl er. Operationsled nin gen står alltså i bokens ce ntrum. 

Avgörande för tys'ka flottans utveckling var 1935 å rs tysk-engelska flott 

avta l. Marin ledningen försökte parera den materiella und er lägsenheten med akti

vite t och rörlighet. Det var först genom tillgången till Norge och Frankrike 

samt genom Italiens inträde i 'kriget som tys'karna 'fick chansen till greppväxling 

med England och Ameri1ka i A ti an ten och Medelhavet. För tyska marinen in

träffade den mest a nm ärknin gsvärda tidpunkten inte 22. juni 1941 (a nfallet på 

Ryssland), utan 7. december sa mm a år, Pearl H arbor. Kri ge t ble v då världs

omfa ttande och en ny fas började för tyska marinen. Detta band för fram 

skeendet till denna vändpunkt. Resten av 2. vk skild ras i en 'kommande andra 
del. 

Författaren är 'född 193 8, f il dr och reservofficer i västtyska marinen . Boken 

är synnerligen om'fattande och vä l dok umenterad. Fö r sve nska läsare är denna 

första del av intresse, hl. a. därför att ope ra tion erna mot Danmark och Norge 

1940 samt anfallet på Ryss land 1941 behandlas. Sverige kommer här med på 

ett v iktigt och intressant hörn. 

S. N. 

MACARTHUR'S AMPHIBIOUS NAVY 
SEVENTH AMP,HIBIOUS FORCE OPERATIONs 1943-1945 

Av Daniel E. Barbey 

(United States Naval I nst itu te Annapolis, Maryland 1969, 375 p - ca 83.35 ) 

När författaren pensionerades var han viceamiral i amer ik a nska flottan, känd 

som "Uncle D an". Han var under 2. vk i två år, 1943-1945, chef för Seventb 
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Amphibous Force i Stilla havet .. Som såda n planlad e han och genom förde 56 

kust in vasioner, med en miljon man ur flottan och marinkå ren inbland ade. 

Före 2. vk tjänstgjorde Barbey på krigsplanläggningssektionen inom Bureau 

of Navigation. D å blev ha n intresserad av amfibiek ri gföring. Hans utredningar 

i frågan gjorde honom till pionjär in om om råde t. 1941 va r Barbey adjutant till 

chefen för a tl a nrfl otta n. Då utformade han genom praktiska övningar kustinva

sionsreknikcn. 
Som chef för Seventh Amphibiou,s Force i sydväst ra Srilla havet förvan dlade 

han ett antal hopskrapade fartyg till ett sta rkt militärt vape n. Barbey blev känd 

som en noggrann chef som fordrade tidsmässig precision i alla faser a v en 

l andstigningsopera tion. 
I boken berätta r Barbcy om de snabba och överraskande landstigni ngsföretagen 

längs Nya Guineas kust och i Fi lippin ern as övärld. Genom att författaren in :c 

ba ra uppeh å ller sig vid dc operativa aspekterna utan också behandlar utbild

nin gs frågo r, tekniska problem samt st ridsmoralen, ä r denna bok av sto rt in tresse 

för a lla som sysslar med kustinvasione ns prdblem. Att United States Naval 

In st itu te är den som utgivit boken to rd e bekräfta detta. 
S. N. 

PHILIPPINE DIARY /1939-1945 

Av Steve Mellnik 

(van Nostrand, New York 1969, 316 p- inb. ca 55: 25) 

oktober 1939 kom författaren till Filippinerna för att tj ä nstgö ra där i tv å 

år. Han var art illeriofficer, kapten. I st 'f två år blev det sex. 2. vk . kom 

emellan. Mellnik kom und er detta att me ri tera sig för Distinguished Serv ice 

C ross, Silver Star och Legion of Merit. 

Han tillhörde MacArd1urs sta'b på hst nin gen Co rrcgidor vid Manil a på huvud

Ö il L uzon, när man kapitu lerade fö r japanerna i maj 1942 . Mellnik blev till

fångatagen som många andra. 
Efter elva månaders fångenskap p å ön Mindanan flydde Mellnik tillsamma ns 

med må nga andra. Gerillan på ön hjä lp te dem på väge n, till en ubåt som tog 

dem till Australien. Först genom Mellniks rapportering fick vä rld en ve ta hur 

japanerna behandlat de tillfångatagna amerikanerna, bl a om dödsmarschen p å 

Bataan . 
Mcllnik tra nsponerades tillbaka till Filippinerna d:-ir han ledde ge rillastyrkor, 

gjorde sabotage och inhämtade underrättelser åt de allierade styrkorna. Efter 

invasioner på Nya Guinea och Filippinerna tog amerikanerna i februari 1945 

tillha'ka Corregidor. Om sina uppleve lser denna tid ger Mellnik en spä nnande, 

personlig skildring. 
Efter 2. vk. gjo rde M ellnik karriär inom lufr v;-irnet 

När han pensonerades 1963 var han 'bri gadgeneral. 
amer ik a nska ' anncn. 

S. N. 
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MEMOIRES 
SUEZ . 2 .. LE 13 MAl 

A v Ge m!ra l d 'A rmee P a ul E ly 

(Librai r ie Pi on, P a ri s 1969, 504 s - inb . ca 28 : 75) 

Genera l Paul El y född es i Sa loniki 1897. Han gick i skola i Bres t och bör

jade sin militära mbildnin g v id J 7 å rs ålder. Som löjtn a nt så rades ha n i 1. v k. 

Samma öde rönte han i 2. vk, men då så rades han a ll va rli gt. Efte r ett å r p å 

sjukhus gick ha n med i motstå nd srörelsen, lämnade F rankrike fö r a tt i hemli g

her Iandsri ga i N orm a ndi e någ ra veckor före in vas ionen 1944. 

Åren 1953- 1961 var E ly den högs te mi litä re befa t tnin gshava ren i Fra nkrike. 

[ denn a pos ition upplev de ha n Suez-ävent yret 1956 och den kri s som kulmin e

rade 13 maj 1958 i samba nd med de Gua lles ö vertaga nd e av makten. E ly ha r 

koncentrer at sina memoa rer kring dessa två hä ndelse r. 

S. N. 

THE THOUSAND-MILE WAR. WORLD WAR Il IN ALASKA AND THE 
ALEUTIANS 

Av Bri an Ga rfi eld 

(D o ubleday, Ga rden C ity, New York 1969, 351 p - c"t 53:--) 

Ett av de min st omskr iv na fä lttågen und er 2. vk gällde Ögru p peli Aleutern a 

i Berin gs hav utanfö r Alaska. D är vann Amerika sin fö rsta seger (ive r J ap an. 

U nder 15 månader 1942- 1943 fö rdes kampen i ett hå rt k lim a t bortom a llfa r

väga rn a. D en avgörande fakto rn för en strids utgå ng var o ftas t väd ret och 

k lim a tet. " Tho usand-mile" sy fta r på avs tånd et frå n Durch H a rbor när a A laska 

till Attu, den västli gaste Ön i Aleurerna. 

M ä tt med 2. vk-mått va r det ett litet fälttåg. Omkrin g 500.000 man deltog : 

a merik aner, kanaden sare, r yssa r och ja pa11er. Kampen förd es på land, t ill havs 

och i luften. D et var dc enda strid er som under 2. v k fö rdes p å ameri Ll!1sk ma r h . 

The thousand-mile war ä r den fö rsta fullständi ga berä ttelsen om detta fäl t

tåg. Fö rfat ta ren ge r en dra mat isk och vederh ä ftig skildrin g där ha n försökt få 
med personliga vittnesbörd frå n såda na som var med. Bri a n Ga rfield ha r sk ri •; i t 

må nga a r t ikla r, no ve lle r, teate rpjäse r m m men denn a bok ä r ha ns fö rsta ver k
li ghetsskildrin g. 

s. N. 

OCKUPATION AV GIBRALTAR 

So mm a ren l % S1 stod G ibra lta rfråga n i centrum för vä rld ens bli cka r. För

hå ll andet mellan Spani en och Storbrita nn ien va r ytterst spä nt - ka nske mera 

spänt än någonsm t idi ga re i modern rid . Brittiska t idskri fte r spek ul erade -
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mer eller mindre senost - kring möjligheten av en spa nsk ockupa tion av den 

strategiskt v iktiga klippa n v id Medelhavets port. l TiS g a vs då (okt 69) en 

histo ri sk å terbli ck på de spa nsk-brittiska t vistern a . 

I en äventy rsrom an The Day Gibraltar Fel! av Ba rry W ynn e, M acDon a ld , 

London 1969, 217 sid, iii , SvK r 24: -, tas steget fullt ut . Gibra lta r ockuperas 

genom ett kuppanfalL Genom en kombin erad land-, luft- och sjöop era tion intas 

den sta rkt befästa klippan. 

H ändelseförloppet skildras se t t fr å n båda sidor i en ladd ad och spännin gs

mättad bok. Författa ren hå ll er in i det sista läsa ren ovetand e om företagets ut 

gång. 
Ba rry W ynne har erfa renhet som infanterioffice r i Mala yas djun gel och som 

fa llskä rmshoppa re - ha ns skildrin ga r av kuppa nfa ll et mot G ibra lta r och för

sva ra rnas å tgä rder har dä rför kun na t bli ve rklighersberon ade. Boken ä r, trots 

sin ro manform , läsvä rd äve n för fack ma nn en. 
1-1 ake 
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Am l ab 
AKTIEBOLAG 
ATLAS MARIN LABORATORIUM 

NYNASHAMN 

Utveckling och tillverkning 

av hydro-akustisk material 

D Symbolschemor 
D Navigeringstillbehör 
D Instrumentpaneler 
D Driftsinstruktioner 
D Skalor 
D Kartor 

KEMIGRAVYR-produkter 
D Skyltar 

Industrihuset 
950 60 OVERKALIX 
T el. 0926/105 92 

0926{550 00 

KEMIGRAVERING 
tt en fotokemisk 

gravyrmetod på 
PVC och akryl
plaster. 

• precision, skärpa 
e okänslig för fukt, bensin 

terpentin, oljor, synt. 
tvättmedel 
och saltvatten 

• motståndskraftig mot nötning 
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