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moten L åftman som suppleant. 

2. Föredrog ledamoten E. G. E ri!?sso n sitt inträdesanförande 

ang "Om och kring t ransportbåten Vi tsgarn". 

3. Föredrog sekreteraren utdrag ur av ledamoten Wulff för
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"Helikoptertj iinsten i svenska marinen". 

Karl skrona den 24 januari 1960. 

L. R LJDLI NG. 
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Årsberättelse flygväsende 1959 

Helikoptertjänsten svenska marinen 

Av ledamoten TORGIL WULpp 

::\är helikoptertjänsten förra gången (19:)7) IJehanclladcs <11 en 
föredragande i Kungl. Örlogsmannasiillskapet v~ldc denne att lnll·ucl
sakJio·en uppehålla sig vid hi storiken, rotorflygnmgens pnnc1pcr 'i<tn11 
dc n~st aktuella helikoptertypernas verkningssiitt. Utt nu tre ar tÖr
flutit sedan denna årsberättelse skrevs. finns del anledning att niir
mare' studera, vad som hänt på den marina helikoplcrtj iinstcns 
om rå el e. 

Utz:cckliny och oryanisation. 

]-fel i koptertjänsten inom vår mar in !og en blygsam start l !l .-) l. dtt 
ett första avtal träffades med OstenDans Aero A B angi'tencle fi irlwr
nin<,. av helikoptrar för marinen. Delta samarbete med Ostcrmans kom 
secl:n att vidgas allt mera fram til l 1958, då marinens eget hc lik•Jp
!erbeståncl. började växa fram. lineler åren 19:31- 19:)8 ha r ma n n en 
genom förhyrning uttagit samman lagt 7.500 flygtimmar. och dl't kan 
diirför konstateras. att marinens personal skaffat sig omfattan dl' er
farenhet betr~iffande helikoptrar innan de marina hel ikop!eriörh;tndcn 
började organiseras. Detta marinens tidigt i'tdagalagcb in!n:S~l' iiir 
helikoptertjänst har också haft andra viktiga återverl;ningar och bla nd 
annat medfört, att landets totala helikopterbestånd kunnat ut v1dg as 
till förmån såväl för civila som mili tära intressen. 

Helikopterbeståndet vid Ostermans omfattade i ram t i Il 1 D.-> ..J. en
dast lätta Bell-helikoptra1-, men från denna tidpunkt hörjade hlli<t.L:d 
~i ven anskaffa andra typer. Bell-helikoptrarna kom hu vudsakl igt·n att 
anv~inclas för transportuppdrag och kunde icke medföra n;"t_g·on tyngr; 
teknisk materiel. För att kunna pröva helikopterns an\'iindbarh d pa 
flera områden, än som var möjligt med Bell-helikoptrarna, föreslog 
marinen att OstenDans Aero skulle inköpa två medeltunga heli kopt
rar av 'typ Sikorsky, vilket också skedde. Med cle erfarenheter, 
som erhölls av Sikorsky-typen, kund e inriktningen av marinens l:gen 

l (j!) 

VcrtoL 107 är en ny typ av turbindriven heLikopter. 

helikopteransb ffn i ng bes Limmas. Avgi.ir<tnde vid va le! mellan b t ta 
och medeltung·a helikoptrar var. att det vid denna tidpunkt (19G6-
G7) fann s e!t, relativt stort bestånd av l ~i!ta helikoptrar inom landet . 
Det var därför mera angeläget att sittt<l igång anskaffning av den 
medeltunga helikoptertypen, som dessutom visat sig mera a ll sidigt 
användbar för uppgifter i sjökriget. .. . 

Bland medeltunga helikoptrar fanns flera olika typer att val.i<t 
på och s[tv~il brittiska som amcril;anska bolag inkom med förslag. 
För att n;irmare studera materie len. utsiindes c:n stueliedelegation 
till USA unel er ledning av dåvarande kommendören G Fogelbcrg. 
Delegationen kom fram till att de bi'tcla typerna Sikorsky S G.)~ ?ch 
Vertol ±J. var lämpliga för anviinclning i svenska mannen. l<.. Jter 
ingående teknisk granskning gav delegationen företr;icle för V ertol 
1-!, som Eimpaclc sig siirskilt v~il för ubåtsjakt på grund av sin ni'tgot 
längre aktio1~stid. 
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Förbandsflygning med Alouette helikopter. 

Sommaren 1957 uppsattes det första marina helikopterförbandet 
då J. l1 elikopterclivisionen organise rades och förlad es till Bromma: 
Anledningen till baseringen på Bromma var, att marinen vid denna 
tidpunkt ~innu var beroende av Ostermans resurser. För a tt kunna 
utnyttja helikoptrarna mest ekonomiskt .och rationellt var det nöd
vändigt. att marinen upprättade sin bas på den plats , cbr Ostermans 
h~de huvuddelen av sina helikoptrar stationerade, el v s på Bromma. 
~a Osten11an s helikoptrar utnyttjades för marinen. tjänstg jorde ma
nn personal som förare och samtidigt fick marinens mekaniker er
ford erlig praktik i Ostermans till synsverkstacl . För att lösa de mest 
a ngelägna lokalproblemen för elivisionen uppföreles med Luftfa r tssty
relsens medgivande. baracker på Tlromma. 

Marinens första egna helikoptrar levererades i mars 19G8. Under 
samma å r l.1lcv det aktuellt att beställa btta helikoptrar för marinen. 
Anbud utsancles och samman lagt J l olika helikoptertyper presente-

171 

U båtsjakt tillsammans m ed freg att . 

rades. F ö r att niirmare stuelera dc mest aktuella objekkn ut s~incl es 
en studi edelega tion under ledning a v Di r L Ljungqvi st NI F till 
Frankrike och Storhritanni en och efte r ingående prövning fö rordade 
delegati onen anskaffning av elen fran ska helikop te rn A loucttc II , 
som tillverkas av det f ranska bolaget Sud Av iation i Pari s. Anskaff
ningen av nya helikoptrar har skett v id fö ljand e ticler: 

2 Vertolh clikoptrar levererade 
2 
± A lou etteheli koptrar 
± 
2 Verto lh eli koptrar 

mars J 958, 
ma j- juni 19G8, 
jan . 19:59 , 
juli 1939, 
aug. J 939 . 

Närmast aktuell ;(r anskaiin ing av två Y er tolheli kopt rar, som ]Je
räkn as leve reras i augusti 1960. Dessutom pågår underhandlingar 
ang. ers;ittning fö r den Vcrtolheli kopl cr, som totalhave rerade i hör

jan av februari 1960. 
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:\ l a rin ens l1elikopkrorgan isation om fattade i början endast e11 di. 
vis ion. l. helikopterdiv isionen u nele rstä ll d C:i\ l KO. Fr;"m l1östen 1 !) :}<) 
t illk om ;iven 2. helikop tereliv isionen unelerstä lld Cl\ IKY. Från och n1ei] 
sommaren J9ö0 komme r dessa båda elivisioner alt om fa tta vardna 
f_n a me cl cltunga och fyra lätl.a helikoptra r . Enl igt fö rslag av :\hri
nens hc li kop te rkommi ttc J 95G, skull e varje elivi sion i princip omfatta 
[ttta m cclcltunga och fyra hi tta helikoptrar. Sammanlagt sku lle {_~·r ; 1 eliv is ioner upps;ittas, med i pr incip en d iv ision in om var je marin
komma ndo. Ut byggnadstakten bli r emell erti d helt beroend e p[t den 
mar ina hudgeten och till sv idare m;tste räknas mecl . att mari nen en
dast kom mer att eli sponera två fr ecl sförbaml. 

l fcl ilwf'lcrn s 11 /'f'.triftcr ·i nw rincn. 

R edan på et t tidigt stadium stod cl et kl a r t, att helikop te rn s Yik
tigaste uppgift :ir ubåts ja!tt . T-Ielikopte rns an vändning i de amct· ikan
ska sty rkorn a fö r f ri ubåtsjakt. de s k hunter kill er groups. visa
de. att man i am erikansk a fl ottan insåg heli kopterns stora betydelse 
i antiuhåtskriget. För ubåtsjakt a vsedela helikoptrar, utru stas med s k 
clipping ascli c. el v s en s;inkhar hydrofonutrustning. som fir as ned 
unel er heli kopt ern . m en hetj:inas a v en operativ wire i. denna. Yid 
lyssning med helikopterburen hydrofon undvikes det störande pro
pell erljucl. som i viss grad försv årar övervattensfa rtygens hyd ro
fon lyssning. Å andra sicl an kan operationen störas a v motorbu !ler 
inn e i. helikoptern . Genom sin rörlighet och fart , kan helikop lem 
ö vervaka relativt stora havsytor. P å vissa helikopte rtyper har det dess
utom varit möjligt a tt införa en lätt antiubåtsheviipning t ex: i fo rm 
av rak eter upphiingcl a under flygkroppen. 

F rån osakkunnigt håll göres ofta den frågan om icke helikop tern 
kan helt och hållet svara för ubå tsjaktverksamheten och så lunda er
sätta de dyrba ra och käns liga öve rvattensfartygen. E n s;tdan lösning 
är emeller tid helt utesluten på g rund a v helikopterns begränsade 
akti onstid och ringa an t iubåtsbeväpning. Ubåtsjakt ~ir en ve rksamhet. 
som fo rdra r uth ;tl!i ghet, en egenskap som knappast utmärker heli
koptern , men v ;il Överva tt ensfartygen. E n faktor som också mttsle 
beaktas ;i r belik optem s sårbarhet. E ftersom helikoptern sakna r de
fensiv beviipning ;ir del v iktigt a tt el en kan skyeldas av andra enh eter. 
V id samverkan mellan över vattensfa rtyg och helikoptra r få r de se
nare skydel genom fa rtygens ht f t v; irn. 

113 

Mi nsve pning. 

Den h ydrofonutrustade helikoptern är _s ålunda ett _viktigt hj ä lp-
. 1 .tt Jagare eller t reoattel. som medel i ubåtsjakten men kan .t c ;:c c rsa a c. < . f , .. ~ - t S ?t_ fo rtfarande är de viktigaste kOI.Dpo. nenterna l anttUbatl~ltOt sv~ r e:_- _·- <tt . l - - - . l te - v tsar a tt he t ;:optem a t e väl utländska som m hems ;:a ett a t enfl e . . l . . ' l l ·t bästa resultatet synnerli ()'en viktig t komplement t ulMtspkten. oc : c e 1 .. . tt nserhålles <->om b elik optrar få r s<lmv erka med ubåtsp ganc e ove t va e 

fa tiyu. . .. · - /' : Ftt o . . ·- . .. _ f . , held ·opl ra r ar 111 t11 SVC nm g. , E . 1 vd-t tg'· Ul)I)"ttt t ot V <L l a ' < . n ann <tt . ' c <-> . .. . . .. . . :· _ t t ·ö ja aruncia mt -besvärli o- t p roblem inom mmroJnll1gstpnsten .u ~ 1 1'1 b _ . 
11 nor son~ ~ir utl agda för a tt skada minsve_parna .• M ed h: l wptt~ l ~ ~~ ~ 

b , ]- . , l 1 F'ttt och fort rop s sa att mm svepal nd ,an ogsera.r svep , ,a.n en ec L ) ' l J n· t , f • • _ f 1 t och fo rt s~(tta a rbetet. M insvepnmg m ec 1e t ... op el g,t tn 1 0111tdC e · . b .. d 11 råden t ex kan även ]·omma till anv ~inclning 111 0111 egransa e 01 • el . -_ ' . 1 .. _ f ncle fällt bottenavstan s11111101. angörings- och mloppsleder , c at el~ 1 ~ ... ~ _ . :· - 1 llt större 'Ct .. ]- de för det moderna ska rgarcl st orsvat et <n : _ess a mar ,an . . . l ·t ... -li o-a t orsvarssystern rörlighet, och elen v tk ttgaste enheten l c et a 1 
O J b 
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Transport av kustjägare. 

ar kustjiigarna. För att snabbt transpo rtera ut 

iso lerade platser i skärgårelen ha r helikoptern 
anviinclbar. 

kustjiigadö rban d till 
visat sig i hög grad 

T detta sammanhang måste också fram h;"tl las helik opterns betydelse 

i elen sbndigt pågå ende Övervakningen av a1wriinsancle farva tten. 

Siirskilt seelan he likoptern försetts med raclawt~·ustn i no· blir el en en 

vi l~tig .länk i övervakningen. Helikoptern kan också u:'' viktiga upp

gitter mom krigs reparationstjän sten. E tt specialuppdrag iir bogsering 

av skadade fartyg. s lut ligen bör nämnas he likoptern s betwlelsc iör 
riicldningstjänsten såviil i fred som krig. -

o T ill skilh:acl från vad som ~ir fa ll et i armen och flygva pn et Jw r 

saledes mannens h elikoptrar operativa uppgifter att lösa. Detta g·id

ler främst ubåtsjakten, som fordrar omfa-ttande taktisk utbil d 1~i ng 
och intima samövningar med stridsfartygsförbancl. ;\ven minröj ni ng 

och transport a~ ku stjägare får räknas till de operativa uppgi fterna. 

vilka det Icke fmnes motsvarighet till i de andra försvarsgren ;! rna . 

1/ .) 

Bogsering. 

Den mari na helikoptero rga nisationen dimensioneras i huvudsak fät

att prim iira uppgifte r - ubåtsjakt - skall kunn a nödtorftigt full

göras. Genom helikopterns 111~111gsid iga anviindbarh et och operativa 

rörl ighet f innes dock möjlighet att, clå så bedömes nöclviincllgt . msatta 

helikoptrar både för minsvepning, ku stjiigareoperatio:1er och -~nclJ:a 

uppdrag a v lägre angelägenhetsgrad. En förutsättnmg _ hartor ar 

emeller tid att helikopt rarnas operat Joner leelas av en chet som kan 

Öv erbli cka en ti ll r iickl igt stor sektor av clet marina försvaret och ;iven 

har sådana kontakter med chefer inom andra delar av totalförsvaret, 

att helikoptern kan disponeras på bästa sätt. Den enda regiona la chef , 

som har erforder lig· överblick ä r marinkommanclochef. som således 

måste ha erfmcl erlio·a hel ikopterresurser för uppgifternas lösande . 
b . o 

E n förutsättning för att helikoptrarna skall ku nna utnyttJas pa 

här ovan ant\·tt sä tt är, att förbanelen bar resurser för att snabbt 

växla utru stningar mell an alternativa uppdrag. D en mest omfattande 

Utru stn ingen iir hyclrofonutrustningen, som kan monteras r esp. cle-
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Transport a·v materiel, t ex antenner. 

Försia q till fred sory. av Ii k j+ d iv. 

\"apenoii. 
:\lcteonJiog 
Traiiklt:darl' 
Div- ingl'ni()r 

111 

monteras p;''t ett ftttal timmar. Systemet bygger på att clct vid för

banel en finn s tek ni sk persona l i tillräcklig omfattn ing för att k !ara 

dessa arbeten. 

Personal och utb·i/dning. 

Det primära önskemålet på personalsiclan har gä llt att på kort tid 

iå fram erforderl igt anta l förare vidmarinens helikopterorganisation. 

För att lösa detta probl em har i princip tre olika vägar prövats. Sjö

och KA-officerare har utbildats som fö rare och h~irvicl har utbi ld

ningen unelerlättats genom att många a v dessa officerare tidigare 

genomgått flygspaningsutbildning vid f lygvapnet. A ven ett mindre 

antal unelerbefäl ur marinen har utbildats och slu t ligen har ur FV 

avgångna fältfl yga re anställts som extra tjänstemän. Ga llringen uneler 

utbildningsticlen har s~1rsk ilt inom de två förstnämnda kategorierna 

Varit hård. och utbildningen har giv it gott resu ltat. Av marinens 

egen personal har underbeLil et i allmänhet haft svårare att tillgodo

göra sig utbildningen än övriga kategorier. 
De ticlioare fältfly·g·arna. som vid av<råno-en ur F\' U')pnått en flyo·-

. b b b 1 . ..b 

hd av l 000- 2 000 timmar, har som regel snabbt t illgodogjort sig 

helikopterutbilclningen. Erfarenheterna har dock visat, att fältfly

garna saknar blick för elen marina verksamheten friimst n~ir det gilller 

samverkan med fartyg, varför denna kategori förare i jämförelse 
111ecl officerarna , fordrar en längre tilbmpacl utbildning. inn an de 

ar 111ogna för att självständigt lösa operativa uppdrag. Fr{m FV s ida 
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har inga inv~inclningar gjorts mot att anställning inom marin en h 
redes denna persona lkategori, som efter en viss kon trakte rad ti<l v~ 
FV i a ll a fall måste söka annan sysselsättning. T illgången på sök;-111d 
iir också mycket god och kommer under de n iirmaste åren av a]Jt 
all t döma att väsentligt överst iga marinens behov. Den inveskrin t 
som FV g jort genom fä ltflygarnas tidigare utbildning, kommer ,~: 
nom deras användning v id helikopterförbandet tota lförsvaret ti llgo~Jo 
D essutom iir givetvis elen t idigare flygutbildningen av v~ircl e fö r J1e]i: 
koptert jänsten. Ännu återstår dock att lösa bitf lygarnas anstäl lni ngs. 
iorm samt deras k rigsplacer ingst id i FV. 

På den tekniska siclan hestå r personalen av fyra föraru tbildade 
civilingenjörer, placerade i marinförvaltn ingen och vid förbanden. 
Härtill kommer mekanikerpersona len, som rekryteras ur ma rinen 
inom ramen för nuva1·ande j)ersonalstater. Till mekan ik e ru tb ild n in~ . o 
har beordrats uoff och ubef med tidigare motorutbildn ing och (Jm. 
fattande praktik. Utb ildningen omfattar c :a sex m[mad ers tenn: l i ska 
och praktiska kurser som fö lj as av c :a sex månaders p rakti ska till
liimpningskurser. Hitti ll s hålln a kurser har giv it gott result at. och 
marin ens helikoptrar hand haves ur teknisk synpunkt nu undtT cli
v isionsingen jörens ledn ing av marina mekaniker. 

H elikopterutbildad personal erfordras icke bara v id fö rbanden ulan 
också i centra l instans inom marinstab och marinfö rva ltning. Fn 
helikopte ru tb ildad officer erfordras vicl marinstabens operalionsaY
delning för att handlägga frågor rörande k r igs- och Öv nin g:--plan
läggning, baser, f lygst ricl stillclelning m m. Hos ll elikopte ri nspektö ren, 
som för n~irvarancl e är Inspektören fö r Ubåtsvapnet, erfordras två 
utbildade off icerare för att handlägga sådana helikopl erfr;0tgor som 
utbildning, f lygsäke rh ets- och haveritjän st samt reglementen och in
st ruktioner. l\'Iarinförvaltningen skall t ill s vidare vara upphandli ngs
myndighet för försvarets helikoptrar, v ilket fo rclra1·, att belikopter
ulbildad persona l tjän stgör inom förvaltningen . Dehov ct har an .l! ivits 
ti ll två ingenjörer och en officer. 

Det preliminära behovet av flygtj ~instgörancle personal i fr eds tid 
vid ma1·inens helikopter01·ganisation f ramgår av nedanstående sa1ll
manshi ll ning. Behov et anger full t utbyggd organisation omkring t9 G6. 

T j ii nst,r;örings plats. 

::-Iarinstaben 
Marin förva ltn ingen 

3 off 
l r q; off / m d i r 

Marinförvaltnin gen 

:MKO stab 
MKV stall 
1 hl; pdiv (JVIJ( O l 

l min g 
J off 

off 
l off 
l regoff, clivch d 
l ming 
-J. of f i stahen 
-J. off hkpförare 
7 uoff hkpförarc 
G ullcf hkpföra re 
3 oH hl;pspan a re 
2 off 
J uoif 

22 ube f 

119 

2. hkpdiv (MKV ) 

S off. uoff. ube f elever 
l regjoff 
l ming 
-J. off i staben 
3 off hkp förare 
8 uoff hkpförare 
6 ubef hkpförare 
2 off hkpspanare 
l off 
l uoff 

21 ubef 
3 vpl 

10 reserv 

Summa förare (inkl elever ) 76 
Spanare och operatörer 28 
Färdmekaniker 31 

Totalt 13G 

Av detta för 1966 beräknade anta l flygutbildad personal erfordras 
c:a 50 0/ 0 uneler 1960 och c :a 75 °/o ] 962. 

Till i tabellen redovisat antal kommer sedan elen icke flygutbildade 
personalen , som erfordras för bandräckningstjänst m m . Dessa upp
går till c :a 20 man per elivision och totala antalet per el ivision upp
går därför till c :a 85 man. 
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För n~irvarancle (febr-60 ) finn es följilncle antal utbildad e hk ]Jt 
1) , rare: 9 off. -J. ing- . -l- ubef samt (i f el fältflygare. Lmler u th ild 11 i1h 

befinner sig: -l- off. l ubef samt 3 f el bitflyga re . [ fdtga om hk 1;~ span are är liiget att .J. off f innas utbildaclc. 
U tbi ldning av h elikopterförare har tidigare hedrivils vid ,· i1 ila 

iörctag. l) en förberedande utbildningen har iigt rum vicl "\n c·arl 
Engström i Eslöv och Svenska i\eroplanholagct (SAAn ) pit l--:u ngs. 
~ingens flygplats. medan helikopterutbilclningen iigt rum vie! C lstcr. 
mans Aero p å nromma. Frtm hösten 19:J9 ske r utbildnin gen ;11 he]i. 
kopterförare enba rt vid milibra förband. 

Seclan iiven a rmen och flygvapnet börjat sätta upp helikopt n fiir. 
band har samordn ing av utbildningen blivit aktuell. I april 1 !J.)! I ut
Llrdaclc Öl1 grunclbggancle föreskrifter iöt· samord ning av he lik (Jp. 
tcrutbi ldn ingen . Vid utbildn ingen av förare skilj er man p[t fii rhcre
dancle utbildning och grundläggande uthilclning·. l ·~nligt ön :s ii ire
skrifter å ligger det c.:vi att svara för samordning av den grun dliig
gancl e utbildningen av helikopterförare inom försvaret samt av uthi lcl 
ning av fö rsvarels helikop term ekanike r. Den för hereclancle u t! ,ilcl
ni ngen. som bedriv es på skolfh·gplan. :tl igger det clii remot CF \' att 
ordna i vad gä ller samtliga för svarsgrenars h elikopterförare. 

Uneler vinterhalvitret 19:5!J- GO har förberedande utbildniny a1 he
likopterfönre varit ordnad två månaclet· på F :l, LjunglJybecl. l <lcn
na kurs har deltagit åtta man från marinen. Grundliiyyandc uth i/d
ninq för helikopterfijrare från armen ha r varit anordnad i ma r inens 
regi uneler c :a tre månadeL 17 man har utbilda ts p ii btla bclikoptr:tr 
typ A louett<: l [ och 1\ell--1- 7. Utb il dningen har varit förlagd till 
.\/orrtä lje flygLi lt och som utbi ldningschef ha1· C l . hkpdiv i jiinst
gjort. Crund läggande utb il dning med marinens personal h<tr ig;t ng
satt s efter n:imnda kurs . ~~\ven denna utbilclning är förlagd till :\on
Lilje flygfii lt och omfattar c :a tre mi111. 

Efter h:irovan nämncia kurser ske r utbildningen av helikopll' rfÖ
rare försvarsgrensvis. ]\!farinens personal genomgii r utbildning pt1 1ne· 
deltung helikopter uncleJ· sex mån ad er 1%0. Vid de httda helikop
terfö rhanden meddelas seelan tillämpad utbildning av iör:1rpersona lcn 
i el en omfattning. som erfordras för atl vederhörande ska ll kunna 
f ullgöra sina uppgifter i krigsorgani sationen. 

M ekanikerutbi ldningen har p å grund av bristande utq-mme icke 
kunnat ;iga rum inom marinen utan bedrivits vid Ostermans ycrk
städer i Söderblj e. Förbet·edancle utbildning med marinens personal 

l ~ l 

Skiss över den under byggnad v:nan.de helikopterbasen p /i Berga. 

har var it ordnad för 1:) man . och denna kurs lnr umeclelbart fö!jts 
av oTundhug·ande utbildninl:'·. Dessa kurser fö ljas av fortsatt utbllcl-( ::-, t-J, L> 

ning på A lou et.te och typutbildning p[t Vertol H . . .. 
Vid siclan a 1' här niimncl fö rare- och mc:kanJkerutblidnmg· har sar

skilda h 11·ser lagts upp för hydrofon- och raclarreperatör~_r. ~lelikop
te rl ancln inFsof ticera re och h elik opterspan a re. De f el talt t lyga rna 
ur F\~ h ~~ - erhålli t utbildning vid särsk ilda , kortare kurser. 

Den för för sva ret gemensamma utbildning, som bedrivits i marin 
regi. har vinterha lvåret 1959-60 måst läggas upp med v1ssa pro
visorier. S~t snart elen und er byggnad varande h elikopterbasen på 
Berg;~ iiircligst:i llt s kommer elen gemensamma uthildni~1gen <tV förar 
och mekanikerpersonal att ~iga rum under v~iscntl1 gt battre iörutsiitt
ningar. 1.Jtbilclning på Bergabasen avses påbörjas omkrmg 1 / + J 961. 

H eli/w rtcrbascr. 

F ör at t kunna effektivt utnyttja helikoptrar i sjökrigföringen forel
ras ti llo[111 o till ett sYstem av base r utefter kusten. De viktigaste ~ ~ ~ 



fördelarna med ett s;\clant hassystu11 är att helikoptrarn a får i.i!; ~1 1 
rörlighet samt att an- och återf lygningsvägarna föl-kortas vid opcr;~
t ioner u tantör kusten. Enelast ett litet antal fredsbaser behöver cnle\. 

le r t i el vara u t rustade med f u ll sbncliga ve rkstads- och serv iceu trymn1e11 

}-luvucldelen skall utgöras av ti ll fä lligt upprättade operationsLaser. 

Yilka kan vara mer ell er mindre förberedda redan i fr edstid. l l c Ji~ 

kopterns möjlighet alt kunn a landa på va rj e n ~tgorluncl a jämn och 
öppen plats gör, att dessa tillhilliga operat ionsbaser kan utföras tä111_ 

)i gen enkl a och till li\g kostnad. Det måskidetta sammanh ang p[tpekas 

att f lygvapnets baser icke Eimpar sig fö r basering av marin ens heli

koptrar. dtt f lygbaserna ligger p~t för stort avstånd från kusten och 
clcssutom kan föruts itttas bli förs tah andsmå l vicl f lygangrepp. 

1 och med att marin en började få ett eget helikopterbestånd blev 

f rågan om fr edsbaser aktuell. Till en början var det med hiinsyn till 

sa marbetet med Ostermans Aero AB nödvändigt att fortsätta med 1. 

h elikopterelivisionens basering till Bromma, där genom flygpl atsför

va ltningens tillmötesgående, marinen erhållit tillstånd att upp föra 

n;otgra baracker samt anliigga landn ingsplatser för helikoptrar. 

På nyåret 1957 gjo1·cle CM fra mstä llning till Fortifikationsförvalt

ningen angående upprättande av en fredsbas för helikoptrar inom 

Rergaområclet, niirmare bestämt vid Lövlund söder om Bergaskolor

na. Genom att förlägga basen till detta område skulle bland annat 

vinnas vissa möjl igh eter för helikopterförbandet att rep li era på Ber

gaskolorna. O mrådet vid Lövlund medger dessutom fri inflygning 

direkt från sjön. Genom att basen förlägges nära sjön finnes också 

möjlighet att göra erforderliga prov m m med elen materiel . som 

avses för helikoptrarna vid ubåtsjakt - och minsvepningsövningar. 

Helikopterbasen p[t Elerga ;ir avsedel att i fred fylla följande upp

gifter: 

a) förbggningsplats för J. hkpcliv samt utgångspunkt för dess öv

ningsve rksamhet, 

b ) centra l utbildningsanstalt to r försvarets grundläggande hcli

kopterförarutb i Id n i ng samt h el i koptermekanikerutbilclning, 

c) central v~iclerleksstation för marinens viiclerlekstjänst_ 
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Administrationsbyggnad för helikopterbasen på Berga. 

Inom helikopte rhasen komme1- att finnas ett antal olika byggnader 

och anläggningar a v vilka de viktigaste ii r administrationsbyggnaden 

samt hangar och verkstäcle1- i anslutning till denna_ I administrations

byggnaden skall f innas utrymme för divisi onens befälspersonal, order

och lektionssa lar, expeditioner, lokaler för väderlekssignal och flyg

säkerhetstjän st. Denna byggnad skall även inrymma omklädnadsrum 

och dagrum för flygande personal resp markpersonal samt vissa 

förhiggn ingsu trymmen _ 
Hangaren skall ha möjligh et att samtidigt ta emot åtta medeltunga 

och fyra lätta helikoptrar. Av dessa skall tre medeltunga och två lätta 

helikoptrar kunna stå uppställcia med utfällda rotorer, medan åter

stoden måste ha infällda rotorer, vilket ger något lägre sta rtbe red

skap. I ans lu tni ng till hangaren skall inrymmas c :a 400 m2 verk

stads- och fö rrådsutrymmen. 
Fö rberedand e schaktningsarbeten fö1· el en nya basen började un

der våren 19G9. och anläggningen beräknas vara fiirclig att ta i bruk 
01l1kring J j -l: J 961. Totala byg-gnaclskostnacl en belöper sig på c :a 4,5 
milj oner kronor_ 

I och med att 2. helikopterelivision en började organiseras inom 

).1:I<.y hösten J 9;)9 uppstod behov av en fredsbas även på viistkusten. 
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J avvaktan på att en dylik bas skall hinna färdigstäl las m~tste di1 
SJonen förl;iggas till provisorisk bas. och det befanns clå bmp]i~, 
att utnytt i a T orslanda för denna uppgift. Genom omflyttn in<,. a v ,. ·" t 

- . . .. . ' '=' ISS 
h.A-matenel forvarad 1 hangar nr l vid Tarslanda kunde n;imnd· 
hangar friställas och ö~er_l åtas [tt :!. l:el_ikopterclivisionen. ~ii rskil~ 
Överenskommelse har traftats med Lu tttartsstyre lsen ang. hclikop. 
terbaseringen på Torslanda . 

Easeringen till Tars landa får emell ertid betraktas som etl p ro vi . 
soriLnn att gälla, innan en marin helikopterbas hunnit färd igsLillas 
Liksom på Ostkusten är det p[t längre sikt nöclväncligt med en heli~ 
kopterbas i närheten av elen ordinarie marina Övningsba sen, vil ket 
innebär, att en helikopterbas bör fö rläggas inom eller i niirheten ;t\· 
Gullmarnbasen. C~1K\ ' har efter rekognoseri ng fö reslagit plats för 
helikopterbasen vicl Skredsv ik inom Gullmarnbasen, och detta har 
sedan upptagits i C:"II :s plan för utbyggnad av basen. Denna avses 
om fatta i princip samma byggnader och an läggningar som 1\crg·a
basen och har kostnadsberäknats t ill ungebr samma belopp. An slao· 
fö r ut!Jyggnacl av helikopterbasen vicl Gullmaren kommer . att u p 1 ;~ 
tagas t CM :s :iskanclen för nä rm aste budgetår. 

J!atcricl och förvaltning. 

Helikoptrarna fordrar för att ge b;ista utbyte stän digt unde rhåll 
och ti ll syn, men de ifrågakommande underhå ll sarbetena kan i stor 
utstr;ickning utföras med divisionens egna r esurser. Det rutinmäs
siga unelerhållet bedrivs i fo rm av inspektion och kontroller före och 
efter varje flygning. Dessutom utföres periodiska t illsyner efter ~3 
flygt immar och slutligen sker byten av komponenter med vissa in
tervaller. Samtliga dessa arbeten samt vissa mindre reparation sa r
beten utföras vid förbandet uncle1· elivisions ingenjörens led ni ng och 
med anlitande av elen militära mekanikerpersonalen. översyn av ut 
bytta komponenter sker vid central specialverkstacl. Efter l GOO ti m
mars flygt idmåste helikoptrarna in p~t fu llständig översYn, som sker 
i Ostermans Verkstäder i Söclertälj e. Denn a fullshindiga öv ersyn 
sker normalt efter cirka 21/ ::! års f lygning. 

Den tekni ska tjänsten beträffande marinens he likoptrar haneliäg
ges fr~imst inom Marinförvaltn ingens helikoptersektion. som in aå r i 
skeppsbyggnadsavdelningens maskinbyrå . Helikoptersektionen s~"arar 
bland annat för uppgörande av specif ikationer och best~immel ser för 

phancll ing samt utför le1·eranskoutroll och garantiövcrvakning. Sck-
tJP l t l o t . Il l . . l l . l .. 1··· jonen uta r )e ·ar oc,sa ma ene Jes-:nvn111ga r oc1 te ,mska swtse ton:-
\rifter. Inom l\ larinförvaltningen utarbetas och framtages elen va
, enutrustning. som erfordras för helikoptrarna. Cnder :\ larinförvalt
~ingen hanclbgges underhållsf rågorna av örlogsvarven. Hittills bar 
endast öVS haft uppgifter beträ ffande helikoptrarnas unclcrhåll, 
och detta har främst gii llt best;illning av översynsarbeten vid verk
städer utan i ör marinen. 

Sedan såväl armen som flygvapnet börjat int.resscra sig för he
likopterverksamhet samt anm;i!t inköp av egna helikoptrar blev en 
samordning av materie lanskaffn ingen inom försvaret aktuell. Den na 
iråga upptogs hösten 1958 av Försvarets Förvaltningsclelegat ion , 
varvid det n;i rmast gällde att besbmma om och hur huvudförvalt
ningsprin cipen skull e t ilbmpas på helikopterområclet. lJr Förvalt
ningselelega ti onens synpunkt g;i llde det niirmast att bestämma huru
vida Marinförvaltningen eller F lygförva ltningen sku lle va ra hu vud 
förvaltningsmyndigh et. Blanc! de mot iv. som anfördes för att F lyg
förva ltningen skull e tilldelas nämncia uppdrag kan n~imna s fä lj ancle: 

a) Flygförvaltningen upphandlar flygande materiel, 

b) F lygförvaltningens erfarenb eter skulle utnyttjas v id använd
ning, vård och underhåll. V iss utrustn ing i f lygplan och helikop trat· 
är av samma slag. 

c) Armeflygförvaltningen beräknas anskaffa såv;il helikoptrar som 
vingflygplan. Armef lygförvaltningen önska r endast vända sig ti ll en 
myndighet. vi lk en med hänsyn t ill v ingflygplanen borde vara Flyg
förvaltni ngen. 

:Mot ovanst:lemle synpunkter kunde an för;! s ett flerta l tungt viigan
de motiv för atl }\Ilar in förvaltningen borcle bli hu vu el förva ltningsmyn 
dighet. Bland dessa motiv kan följ ande namnas: 

a) Marinen ;ir den försva rsgren, som har största och Eingsta er
fa renheten av helikoptra r. 

b) Marinen är den enda försvarsgren , som avser utnyttja helikopt 
rar för direkt opera tiva uppgifter såsom vid ubåtsjakt. 

c) A nskaffninsplanerna för helikoptrar är betydligt mera omfat
tande inom marinen ;in i de övriga fö rsvarsgrena rna . 
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d l ] k li koptrar skilj er si~· väsent ligt ir:m konv entionella fh g 11h ..._ ' ~ ' q11 
ur både un clcrbi'tlls- och konstruktionssynpunkt Edarenheter tr't 

<Il 
f lygplanli Il ve rkning· 
l1 el i koptcrom rådet. 

och unclcrhftll kan ej utan vid are tilbmp zto På 

c) }larinen skall svara för Yiss gemensam utb il dn ing av fin; 1re
och 111<.: kanikcrpersona l tillhörande samtliga försvarsgre nar . 

Denn a fråga avgjordes av öl3 våren l rLi0 s[t att :Mariniörva lt ni no·_ 
" en bkv hu vuclför valtningsmynclighet hclriiffancle an skaffning a\ h~ -

likoptrar för fö rsvaret. 

R ·ili:tlinjcr för Jra111tidcn. 

Dc uneler senaste åren erhållna erfarenheterna har genomg:u:-nde 
varit mycket positiva och bestyrkt helikopterns stora v~ircle i sjökr ig
föringen. Inom elen niirmaste framticlen kommer verksamheten att 
f rämst inriktas på fortsatt uppbyggnad samt konsolidering a v ma ri 
nens helikopterorganisation. Bland de frågor som för närvarande 
fordrar speciell uppmiirksamhet iir arrangerandel av helikopterplatt
formar på stridsfartygen. Frågan om helikopterp lattformar hand
lägges av Marinförvaltningens proj ektbyrå, som väntas inkomma 
med förslag inom närmaste tiden. Andra viktiga frågor är helikopt
rarnas beväpning, friimst med lätta anti ubåtsvapen . .f\ ven om h elikop
terna får någon slags bttare beväpning i framtiden, minskas emel
lertid icke behovet av samve rkan med Övervattensfartyg vid ubåtsjakt. 
Den avsedela helikopterbeväpningen torde i första hand användas fö r 
att sätta in hastiga anfall mot lätt upptäckta mål. 

Utvecklingen på helikopterområdet går mot ökad anv;indn ing av 
turb indrift. Genom turbindri fte n vinner man minskad motorvikt och 
samtidigt ökad dragkra ft samt bttare manövrering. På marinen s lät
ta helikoptrar typ A louct te f innes redan turbindri ft och erfa renilet
ema häri frå n är goda. Det är nu niirmast aktuell t att komplette ra 
elen medeltunga V ertol-hclikoptern med en turhindriven typ , son1 

sannolik t kan göras något mindre men lösa ungefär samma uppgi !te r. 
Enligt Marinplan 1960 skull e under perioden 1960- 63 sammanlagt 
sex medeltunga och fyra btta helikoptrar anskaffas. lV[öjligh ctc rna 
härför sammanh~inge r med den vidare behandlingen av mar inens 
materielanska f f n i ng. 

De( enkla och det svåra 

kring sjötanken 
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nå g ra reflektioner 

Av löjtnant N . HELLSTRÖM 

Uppgiften att söka vinna en allmiin försl[te lse för hiirkraf!en i 
, ·ötanken ha r sin speciella problematd-:. J\IIanncloktrmara begrepp som 
;.1 öm akt, fleet in be i ng och f j ärrblockad har för fackmann en en högst 
;~rkligh etsbetonacl inn ebörd, men för el en i ämn et mindre bevandrade 
~an sådana uttryck te sig som f loskler utan m;(rg och inn ehåll. För 
mången inger alltjämt ett mau sergevär pi't slugväggen större _trygg
hetskänsla än vaga föreställningar om indirekt skydel av Jagare, 
ubåtar eller flygplan långt bortom hori sonten. Det iir denna primi
tiva men högst män skliga attityd som under hi storiens lopp lett till 
så många felaktiga politi ska och milihira stii llningstaganc\en och som 
skiinkt elen av komhattenterna som förstått att utnyttja de väldiga 
möjligheter som havet erbjuder, förde lar av ofta krigsavgörande 
betydelse. 

En tillbakabli ck öv er hur betydelsen av s jöv;igarna och därmed 
också skyddet av desamma har uppfattats visa r att högst ski ljaktliga 
värderingar varit rådande i olika länder. I det ena lägret å terf innes 
länder med maritimt läge, t e E ngland, H oll and , Spani en och Por
tugal, a lla dessutom medlikartade h istori ska erfarenbeteL Dera s stor
het och fa ll har varit så nära förbu ndna med förmågan a! t beh;irska 
de transoceana sjöviigarna, att relationen mellan mål och medel tett 
sig som självklar. 

Frankrii,e in tager en mellansb ll ning. Detta land har vicl urprepacle 
ti llfä ll en sökt vinna inflytande i läncle1· på andra siclan haven. men 
dessa strävanelen har emell ertid alltid. nä r cl et g;(llt väsent liga in
b-essen, stäckts a v England, varefter Frankrike i kraft a v sto ra re
surser inom sin a egna gränser i sbl let sökt öka s in intresses fär på 
elen europeiska kontinenten, 

I det andra lägret finner vi de utpriiglaclc kontin entalmakterna. t e 
Tyskland och Ryss land, med från början små möjligheter och litet 
intresse att hävda sig på vä rld shaven , vilket sedermera när förut
sättningarna ändrats kom att medföra en bnge bestå end e br istande 
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förståt' lse iiir sjöviig·amas dominnandc hetnlelse iör natiun n 11 . -' d\ 
ekonomi ska och cbrmecl ockstt militiira maktställning. l såviil Hyssi; 111 i] 

som Tyskland har cmcll erticl v id ni'tgra tillLillen upptriitt kr; t t" tna . 
turer, här kan niinlllas en Tsa r Peter ell e r storami ral Ti rpil z. , ilka 
Jnsett kausaliteten mellan dc ovan niimnda faktorema. c;enont sin 
personlighet och vi ljekraft skapack clessa miin snabbt betydande llla
tcrit'lia n .:surscr, men fiirsltte lsen fö r clel. mari na tänkande , va r 1 tliu- 1· - " krdscn kring· dem. vilket kom att mc(lföra en p[tl.aglig obalans llll·l-
lan doktrin och till förfogande st~tcnck medel. Den nyskapack s iii. 
makten kom att utnylljas p;", cl.t felakt igt <itt. 

Ftt hch·sandc nempet ;ir den tyska statskelningen s syn pa , iii
maktens het nie l se f ii re dc bi'tda viirldskri gen. D e politi ska och m wo-1 

av cle milil ii ra ledarnas iöres tällningsvii;· lcl omb ttacl e ba ra den. ; ~:1 
av ha vet , som li'tg inom synranden från kusten. Ur tysk syn vinkel 
hcl1·cle t c politiska och militiira åtgii rder, som lwndc leda till en 1 ii. p
nacl kon i li kt med sj iimakterna i viistc r. ha lett sig som mycket v~t nsk 
liga . Siirskil t markan t är fe lkalkylen av år J 939 , cl ;t elen tyska nta
r in en var svag· och ilefa nn sig vicl början av en uppbyggnaclspcriocl. 
som skull e vara avslutacl först i mitten av J 9+0-ta let. D en tysk a llla
rinc hefen, sl.ora miral en J{aedcr. som in såg hur kringskuret Tysklands 
läge sett på Ling1·c sikt egentligen va.r, varnade entr~ig·et leclning.:n 
men vann in te gehör fö r sina åsikter. 

Vid f lera tillbilen uneler kriget upprepades dessa utslag av "Lon
tinentalhinbncle " med ytterst allvarliga :tterverkningar för den t; sLa 
krigföringen i stort. Niir framg~mgarna till lanels i Viisteuropa snahhl 
fö rd e ha m clc tyska stridskrafte rna till A tlanten stod ledningen \ il l
ri'tclig på st ran den u tan operationsplan och utan marina r esurser för 
att föret a en avgörand e invasion mot cle brittiska öarna. Därd tcr 
upprepad es med nästan liijev~ickancl c kongruens alla de mi s::;tag. 
strategiskt sett . som );apolcon g jort 1-1-0 ;h ticligarc. Sedan de t_~ska 
armccrna l tt rcn 19-±l segerrikt triingt fram över ]\a lkanh alvön st od 
hela det egentliga Europa under tysk kontroll. \ ' ad h ~incl e seelan :- l 
sbl lel för att söka skapa resurser ant ingen för en framgångsrik kus t
in vas i on över Engelska kanalen ell er för att effektivt undcrgrii v;t 
Storbri tannicns krigspotentia l genom avgö rande anfall mot s jöviig-ar 
och produ kl.ionscentra vände man sig mot Sov jetunionen. Det syJl\'S 
föga troligt att hiraren i sjök rigskonst vid de tyska k rigshögskolo rna 
tagit upp Napoleons dystra skriveri er f r;'\ n Sankt Helena bland ~ ina 
lit t era tu r an vis n inga r. 
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Utvecklingen av sjöt.anken i Tyskland uncl ~ r ode s:naste hun_dra 
, . är fö r oss av siirsk ilt in tresse. Dels kom 1 bada lanclerna kng--
·]1 en · l 1 · 'tv ' t- · · 
;,

1
aktcns lednit1~ . uneler denna ttd srymc attcommeras , an_11co_ ttce-
- del s mtra±tade det mclustnclla och darmed hanclclspoltl.t ska gc-rale, ... . . . . . . . .. _. 

l'rottet uno·etar samtJ clt gt t Sveng-e och Tyskland. Dess101111nan not11 ' ,.., . ' .. · · . 
d 

båda länderna vant renocllacle agrarland er med relaltvt lttct ha e ' · : o 

varuflöde öv er griinserna. I motsats tJi l Tyskland had:. d?ck var t 

l 
el tidigare varilmer riktat mot havet. V;u· storm aktsstallnmg hade an , · ·1· .. ler ett och ett ha lvt sekel fdn såviil ekonomtsk som mt ttar syn-

u:~kt, vari t fotad på det faktum att vi hjälpligt kontrollerade sjö
~ägarna över Öste rsjön. Sedan v i för lorat vft ra bes ittningar på andra 
sidan havet följde emellerbcl en penocl av handels- och ulnkes
politisk isol ering och vanm akt. E n milibtr, doktrin , centralforsvarstan
ken, framföreles enligt v1lken landets a rme skull e koncentreras t skyd
det av befästningar och cEi r avvakta fienden , som utm.atta cl a v an
marschens strapatser . sedan sku ll e slås någonstans långt inne i landet. 
_-\tt utnytt ja el en skyddande vallgrav runt landet som en nåd ig försyn 
skänkt oss var vid denna tid en absurd och främmande tanke. ?-Jar 
sedan elen industriell a expan sion en sprängde v[tr isolering följde 
sjötanken långsamt och tvekande efter. Inte fö rrän unele r det för s:a 
decenniet av vå r t å rhundrade skapades manna maktresurser, som. na
uorlunda svarade mot vå ra handelsintressen och vårt insu bra b ge. 
Sedan kund e dessa resurser, relativt våra stormaktsgrannar på andra 
sidan Östersjön, upprätthållas intill början av 1950-talet, då Sovj et
unionens väldiga marina expansion i grunden rubbade balansen. Åte r
uppbyggnaden av el en tyska sjömakten iir från denna synpunl~t långt
ifrån betnlelselös. D et märkliga. som inträffat i vårt land, ar emel
lertid at t man i inflytelserika kretsar infö r denna omfattande upp
byggnad av elen ryska sjömakten och inför ett snahbt viixancle han
elelsutbyte med utlandet. som oundvikligen i orosti ~l e1· även ~::cclfor 
ett ölwt beroende av trygga transportvägar. i praktlken J11n cbarancle 
sjötransporter, dragit. elen slutsatsen, att vårt lanels marina strids
krafter har minskat i betydelse. ~\n bebnkligare synes detta vara 
med tanke på el en helt nya strukl.ur, som nii r ingslivct i Västeuropa 
kommer att få sedan den gemensamma marknaden genom fört s . Va q e 
land kommer då att få ett mvcket differentierat näringsliv med ett 
Varuu tbyte mell an länderna . -som kommer att m ångdubblas jäm
fört l!led nuläget. A lla strävanelen att söka konservera "självhus
håll stankcn" ~ir i sådant läge dömda att misslyckas. En crs~tttning 
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geno.m ökac·l· . k.·rigslage .. rh å llninQ· kommer inte att Ji g·!ta el 
l 

~ _ ~ mom et ,.~; 0 _ 

nom1 s (t moJl igas gran ser. -

.. D et vill synas som den r ecess a v seende sjömaktens medel . 

agt rum uneler dc senaste åren i vårt land inte funnit o·ensva _· · ' 0n1 

den ·11! .. · · ]) o 1 111 0n1 

c manna op11110nen. e ledande dao·sticlning·arnas sta" ]] · . 
l . f.. . o c nm" st· 

~an~ en 1 o oremng med mängelen av övriga opinionsyttranden t: 
1 
<t-

l s tallet pa att en ny inställning· 11-'lller p1 att väx f- 'Il '
1 

<<:r 
. l! .

11 
. ... c c c a 1 am v1 (en i >å. 

~a t~ t1clen ungetar skulle sammanfall a med samma process · :--; 

JetunJ OJ~ en ~ch T):sklancl. Skillnaclen iir emellert id den at t :ll ; ll~v: 
dessa lancle1 hun_n1t clr~ga l~ons.ekv enserna, niir det giillt att <"tsl ar ~ 
],omma de maten ell a forutsattn 111garna. 

1 

Hl J 

oet finsk-ryska sjökriget 1939-40 

(;:tt zo-årsminne. 
Av P. O. EKMAN 

Tvenn e decennier har förf lu tit sedan Finland alkna uneler de 

ht111 c!rafem ~i rofulla dagar, v ilka i land ets hiivder bevaras uneler be

nämningen Vinterkriget, kämpade för sitt liv mot el en östra kolossens 

anstormning. Kampen föreles av en fåta lig, bristLllligt utrustad för

svarsmakt , men bakom densamma stod ett enigt folk. 

Efter det tysk-ryska avtalet om intrcssesfiirer i Östeuropa J 939 

skaffade sig Sovjetu nionen samma höst genom påtryckn ing rätten 

att i de baltiska randstaterna anlägga flottbaser och f lygfii lt. Seclan 

kom, som väntat var, turen till Finland. Mecl hiinvisning till Lenin

grads tryggh et fram lades de ryska kraven för en l il! Moskva kallad 

finsk delegation: Finland skulle utarrendera Hangöuclcl på 30 år, 

överlåta öarna i. F inska viken, ett område å Karelska niisct och sin 

del av Fiskarhalvön, inalles 2.76J km2 . Som kompensation skulle Sov

jetunionen avstå från ett 5.529 km2 område i Östkarclen. Finnarna 

var i princip beredda tillmötesgå f le rtalet forcb·ingar , m en motsatte 

sig bestämt upprättand et av en hämmande stödj epunkt i J-fangö. 

Under förhand lingarna gjorde biigge parterna vissa eftergifter. men 

en ighet nåddes inte och elen J 3 nov ember återviincle de finska för

hanell arna t i Il Hels ingfors. Uneler två veckor händ e sedan ingenting. 

Omfattande ryska truppförflyttningar mot gränsen, kränkningar a\' 

densamma samt hiitska utfall mot Fin land i ta l och skrift bttclacl e 

likväl ingenting gott för framtiden. Den 26. anordnade Rådsunionen 

å Karelska n~ise t den klumpiga provokation, som går uneler namnet 

"Mainilaskotten" och den 29 . avbröt ryssarna de diplomatiska för

bindelserna. Trots detta vände sig F inl ands regering ~innu en gång 

till el en ryska med förslag om tv istens bibggande. Till svar inledde 

de ryska styrkorna på morgonen den 30 november angreppet mot 

Finland till lands, till sjöss och i luften . 

Styr lwförhå//andw, bascri11g. 

Sovjetunionens må l var utan tvivel att besätta hela Finland. Ge

nom anfall av överlägsna truppmassor p~t olika stilllen av elen långa 
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Flottiljledare a·v Leningrad-typ. 

ri ~tgriins~·n trod~lc m;:m. s ig snabbt kunn a överflygla fö rsva ret och p{1 
n<tgra veckorna ll ottntska vtken. Huvudanfallsgruppen ptt Ka relska 
naset omfattad e 12- '1-1: divisioner. med artilleri. pansar etc . och 
sku ll e efter alt ha intag it V ihorg framrycka västerut. No r r om f.a
cloga stod 7 divisioner. r edo att fa lla f innarna på N~iset j rygge11 

Langrc norrut. sk ulle :i divi s ioner avance ra mot U lc;lboro· över lan
elds vck;t li v för att skiira det itu . Ett. par elivisioner ~kulle fr:"tll 
Ishavskusten stöta siiclerut. genom Lapphnd . Mot. 9 illa u tru !--tade 
fi nska stod s;[ lunda 2(i- 28 num erärt s törre och s tarkare n-ska di
visioner. vil ka seelerm era utökades t ill -1-.), försb rk t1 m ed talrik t ar
tilleri och 3.000 stridsvagna1· . J\cclan <len första vccbns strider 
visade cm cl lerticl. alt. cl e t ej h:ir var irtLga om någ-ot blixtkrig ;\ la 
l 'o len. Undet- dc t.v[t första m;"maclerna led Röda l\ nnen en rad lika 
fö rlust r i k a som pinsamma n ccl erbg och n;[ clcle den v~i ldiga in sa 1 sen 
t ill trots rlllga resultat. Dc totala för lust erna u nder krige t upp.~· ick 
t1ll ca '200.000 clocla - niirap;"t hela finska fältarmens numc1·ii r - , 
·1.()00 förstö rda stridsvagnar. 7:!0 n edskjutna f lygplan och en of;-t ntl ig 
mangel ut rustning. Och s lutm å let nåd eles inte. 

~;"tgon enhet.lig rysk sjökrigsp lan m ot Finland kan man knappast 
tala om. De ~1arma operationerna var till elen grad planlösa im pro
VJsallOner. l _]amforelse m ecl dc omfattande operat ionerna till i;tncls 

Slags keppet .Marat. 

inskriinkt e s ig kriget. t ill sjöss till n:tgra bcskjutninga1· av fin ska kust
positioner. ub;ntts- och luflangrepp mot sjöfarlen och allacl;cr . över 
isen. A rst iden och elen ovanligt stränga köl elen ])!drog naturltgtv1s 
hiirti ll. Sannolikt riiknacle krigs ledn ingen in te h eller med n i'tgon stör re 
marin in sats . då ju a rmen skull e avgöra kriget prl någon vecka. 

Lik som Sovjct~mion en t ill lands och i lu ften inn ehad e en .tör
krossand e övcl:makt-. va r ii ven B a !L i ska flottan elen finska num er~irt 
och ma te ri ell t kb1'! öv c rbgsen. l början av 30-talct had e ryssarna 
frångått sin tidi gare defen siva h tdlning och igi'111gsatt uppbyggandet 
av e;1 flott.a , son ~ ptt a ll va r kunde upptaga kampen om s jöherraviil<ict 
i Östersjön. Dess arti lleristiska kirna bi ldade slagskeppen illarat och 
Oktiabrslw.ja. 1(,,7 ,0 /intsiJa., gamlingar fri'm tsarens flotta men moder 
niserade 1931 - 3;\. i\v nybyggnaclsprogramm cts k ryss:1 1T var J,-iruzo 
och Jlfallsi·IJJ c;orkii s iösat.ta. Jagarbest;

0lllclct. ett dussi n båtar ur tsar
dömet s k v a rlåtcns l~a J;. hade kontin ue rligt utökats med m oderna en
heter : ett tiotal jag-a re av GordiJ- och dito av elenmindre Rurfa-typen. 
Av fl ottiljl edare v;\ r tttminsto ne Lcuiuyrad och J1/ iusf< Lirclig·a . Ubit~
Vapn et hade ryssarna särskilt. om huldat och beriiknacles l1 a mmst l O 
ubåtar i Östersjön. O lika slags kanonbå tar. minsvepare, mtb , clep;tfar
tyg 111111 kompletterade bilden . Huvudbas var det in stängda, g runda 
Kronstacltområclct och Lugabu kten. vintert id besvärligt genom tidig 
tillfrysn ing och sen issmziltning. l-:Jit var cl e båcla slagskeppen. jaga!-l:.. 



Rysk jagare av G ordij-klass. 

uhitta r förlagda. Hedan unel er storkrigets första mrtnader genomgick 
emellertid det marinpoli t iska läget en märklig fö r~indring. Efter ]Jo
Jens neclkii mpande ockuperade Tyskland Östersj öns hela sydkust 
inti ll l\l[emel och Rådsunionen lyckades genon1 aktiv diplomat i ut
verka nya baser i Baltikum. vi lket mecl ens förbättrad e dess st rate
giska läge. Från Libau. utposten i väster, opererade Ki?'OV, G-j aga re, 
ubåtar, mtb. samtliga moderna och snabba enh etec De estniska ham
na rna Baltischport och Reva l va r f ram förallt ubåtbaser. A v l ~ ii cla 
flottans u ppgifter kan nämnas: at t säkra Kronstacltbukten och de 
nrförv~irvad e baltiska baserna, avskära de f inska och trygga dc cg· na 
sjö förbind elserna samt understödja landope rationerna å K arl'lska 
näset. 

Mot denna stridsmakt kunde Finland endast uppst~illa två kust
pansarfartyg, !/marinen och Väinämöinc11 , fem redan delvi s omo
de rna ubåtar, sju mtb, fy ra ex-ryska kanonbåtar, minsvepare, pat
rullbåtar. isbryta re, de s istnämnda nog så v iktiga v id v interkrig
fö ring. D~irtill rekvirerades ett antal handelsfartyg, som utru stades 
ti ll eskortfa rtyg och minutliiggare. Huvuddelen av flott an haserades 

K t!.S tpansa rfartyget V äinämöinen. 

Is brytaren T anno . 
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1 den _sydvästra sk;irgårclen för atl sl<>clda sjöfarten och A lan d. ]) t 
sommdt ttda ovnmgsiJasen Lappv tk oster om Hanuiiudcl 1r1"· Il .

11 
:·.. 1 . . ~ ,... a t fo -n ,u :L l e cstmska ±lygp l a~serna och nyttjades inte. Ocks{L Hel sin_t.: ior

1 
ll1dllllStatton var 1 det n;trmaste utblottad på fart'"',._ J•:n fram sl·· _ s . 11· . ·. c J~ < ·'J llte1 
d V( e nmg. Isbr;·taren ~111'111 0 , vakt fartyg: mtb och två ubiitar hiill si

1 

h~1 edcl 1 skaigdt dsomradet Kotka-Frednkshamn. Skydd av sj iihrt g 
vasterut, avvaqandet av invasionsföret-w t1.,.g·uandet 'l\' ,0\1~ 11 l ·" en , - • • . . • . .. . . . c~, . J ~~ (. ... u ( sua rna och 01oamlct .tV t1endens Sjoforbmdelscr med latta fart'"'' och 1 .o . . 1, .·. . . . .. ; ,... u )<t t;) r V dl ce uppg tttet , som vtd kngsutbrottet forelacles Finbnds li lla Ö· 
logsflotta. 

1

-

- !1~0:1 cl~t finska sfiiförsvaret spelade htstartillerict. omfat t; lllde 
tJ c 1 e::en_~~11 ten och t va av cl : lta I<A-sekt10ner. en avgörand e roll. ncn 
arv ska1gcttcl bekransade, svarnavtgab la sydku sten fr:m Hangöudd till 
h .a rel ska n aset a venso m L adogas norra strand var villhef~st XJ - 1 .. " . « . n .mc s-
oarna var _fon l rags~nltgt neutraliserade. [ viister ![1g Utö och Örö 
fort, utanfor 1-langoudcl 1\ussarö. Porkkalapassag·en hade en av 1. 
modernaste l~A-anbggningarna, Helsingfors sk; ·dclades av t alt-i;,~ 
hattener._ omradet -~(otka-1.;-rcdrikshamn-V iro l a hti likas;t .Lnl oppct till 
Vt hm gsv t_ken och oarna chrstades var hebsta, Tijörköbatterierna ut 
gJorde stottepelare~1 i öster. J\ Laclogasiclan utgjo rde Taipalc hör jan 
t1ll kedjan <.t\' kusttort å detta innanhav och J\ lan tsi elen s ista bnl~en. 
IvJ e lian dc stcJnc heListningsanhopningarna !ann s smäne mind re bal
tener och stallvts rörligt jiirnvägsartilleri. Kanonerna ~ hu vu dsak
ltgen lfi2 mm (Can ctl . 2;-J-1: mm (Durlacher ) , 30S mm (Ohuch ov) -
va r ga~11ma:~. ryskt a r vegods. krigsbyte f r<"m fri het sk rigel s daga r och 
t Illerkant h n land genom freden i Dor1)'lt 1990 -1) f t t 1 . . . , c - . en n a om a an c e 
arttllcnm<~tenel hade utnyttjats vii i. lXt nyanskaffning-ar va r ut eslut
na, hade a pJaserna gjorts flc:ra tekniska fij r!Jiittr ingar, vilka iika dc 
r;_tcl:vtdcl , cldh asttghet och triiffsiikerh et. Ammunitionen var också 
foraldrad , ryskt arvegoels avsett för hek~impandc av s jömåL 1\.ust
arttll en et kom Cllle llerttd mestadels att beskjuta helt andra m td till 
lands, for v tlka liimplig ammunition så lunda saknades . Allt f inskt 
arttllcr_t led unel er _he la kriget en skriande brist p[t ammunition. 

!) e tillska SJOStndskrafte rna ~ ku startilleriet och flottan ~ kom
. m.endcracles av en genera l (Valvc). De r~iknacle i slutet av okt ober 
2~.000 man, vara v 21.000 vi:_! kus_tförsvaret, resten å f lottan (komm oclor 
R_ah~la). Personalen v~r valutbt!dacl, men KA-manskapet ägde ringa 
el fat enhet av mfantenstncl och rörlig krigföring. S jöstridskra ft e rna 
mobthseraclcs redan J ett tidigt skede för n eutra litetsvakt längs de 
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, ., ha vsgr;inscma. Dc fient li ~a ba sernas n~irhct gjorde denna be-lang'· · .. ~ .. .. . ' 
lsk<tP an noclvanlhgarc. rec. 

Isvi111crn 1939~-10 

Arstiden och klimatet hade ell absolut avgörande inflytande på cl e 
marina operationerna unel er det finsk -ryska k rigel. Sommaren J 939 
hade varit ovan ligt varm. hösten lika s~L och vintern kom sent. .Men 
den blev exceptionellt striing, ur sjöfartssynpunkt en verklig isv inter. 
uneler vilken slu tligen hela Östersjön n er till ck danska sunelen ti ll
frös . Dylika rekordkalla v intrar inträffar blott s;\l lan uneler århunrl
radens lopp. Den starka kölelen minus 30- 40°C. satte b[!cle fartyg 
och manskap på de hårdaste prov. 

I bör jan av september var ytvattnets temperatur vid Fin lanels svd
kust 1 0~20° C. Först i slutet av november kom den första kölci.en. 
Grunda vikar tillfrös och vid julticlen täcktes el en inre sbrgårcl en 
av is. Vid ;hsskiftet bildades fast is i F inska vikens östra cl el, Kron
stadt-, Luga-, Narvabukten och Viborgsviken m edräknade. J sb ilcl
ningen ti ll tog snabbt unel e r januari, i mitten av månaden var Bolten
viken helt isbelagd samt Å land förenat med Sk~irgårclshavet av en 
fast isbrygga. Vid denna tid börj ade också is bildas i de dan ska 
sunden. Sista veckan i januari tillfrös Finska viken. A lanels hav, 
Bottenh avet, Sbirgårcl sh avet h elt och h åll et. En vecka senare tycl.;:tes 
hel2. norra Östersjön va ra fången av ett istäcke stt långt ögat nådde. 
Vid Fin lands kust n va ri erade istäckets tjocklek m ellan 60~90 cm , 
ute t ill hav s var det ca 50 cm. Ytan låg ovanligt slät och obruten, 
och packisband var ovanliga. Först i ap r il lättade iss ituationen och 
i slu tet av maj va r vattnen r unt Finland helt isfria. 

För marinens v idkommande var Vinterkriget ett ve rkl igt vi n ter 
h it, en kamp både mot f ienden och mot köld och is. Redan v ie! jul
Ilelen begränsade isen ubåtarnas och de lätta förbanelens ve rksamhet 
i F inska vikens östra del t ill ett minimum. I början av januari föreles k_an~pen till sjöss kring konvojledarna v;isteru~ , och 1~ir havet helt 
~~llfru s i t m ellan av isbryta re ass isterade finska fartyg och ryskt flyg . 
0 rlogsfartygen hade då redan gått i vinterkvarter . 

Havets tillfrysning borde ytl ig t sett ha berett det finska sjöförsva
ret en stor lättnad. Så var även fallet v id kusttrakterna i viister, 
111en v id cle viktigaste krigsskådeplatserna i öster var situationen den 
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rakt motsatta. D en av kölden slagna j~imna bron var stark 11 1J<> • 

b:ira marschkolonner och tung utrustning. Denna ford el nytl j ad~s att av 
r yssarna till att över Finska vikens och Ladogas isökna r göra inva. 
ions för sök mot kusten med av stridsvagnar unclerstöclcla stoq in. 

fanteri förbancl. Avviirjanclet av dessa farliga attacker. som ll1er 
l1 acl e karaktären av lanclkrig. föll på kust<u·tilleriets lot t. a 

Oclwpationcn av Finsiw viln:ns öar. 

De utantar elen finska sjöfronten avs ides belägna, men lor f6 r. 
s varet a v Kronstaclthukten betydelsefulla Öarna Hoglancl. Tytn ski 
ren , Lavansaari, Peninsaari. Seiskari, Someri och Narvi var genom 
Dorpatfreden obefästa och försvarades inte av finnarna. Civilheiolk
ningen evakuerades redan tidigt och enelast å Bogland kvarblev en 
30 man stark bevakningsstyrka. En av ryssarnas första åtg:irdet· var 
att besiitta dessa öar. 

Redan på krigets första clag deltog jagare och kanonbåtar t illsarn
mans med kustbatterierna å Kronstaclt och Krasnaja Gorka i bom
bardemanget av kuststräckan ~L Karelska niiset, varefter de ri ktade 
sitt arti ll eri mot de utrymda Seiskari, Peninsaari, Lavansaari . l·~ ftcr 
en dags viintan vågade sig ockupationsstyrkorna iland. F rån Lavan
saari stötte man försiktigt not·rut och besatte de karga klippöarna 
och fy rplatserna Someri och Narv,i. Samma öde rönte dc båda Tvtcr
skären elen -± december efter beskjutning. Bogland blev en t;i't got 
större affär. Efter upprepad beskjutning av ett tiotal jagare och 
luftbombardemang, uneler vilket elen finska garnisonen natten 1- 2 
december i tysthet evakuerades till fastlandet , stormade ryskt marin
infanteri iland å elen folktomma ön elen 5 december. D~irm e cl hade 
Sovjetunionen uneler ett stort, men onödigt uppbåd av f lotta och flyg
fått i sitt våld cle finska öar de vid förhand lingarna fordrat. Dl:ssa 
börjad e man omedelbart utbygga till stödjepunkter för kommande 
operationer. 

Russarö . 

Ett annat område, som Sovj etunionen gjort anspråk p~t, var ] J angö
uclcl och omdLclets huvudfort Russarö med dess starka KA -i>at tcri 
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Striden v id Russarö. 

(6-234 mm). Redan denna omständighet gav anledning till förmo 
dan, att ryssarna skulle gå till aktion å detta kustavsnitt. Länge be
hövde Russarö inte viinta. 

Vid middagsticlen elen 30 november dök tre bombare av SB-typ 
ur molntäcket och fällde från 800 m höjd sin last över Ön. Luftvär
net trädde i aktion, men lyckades ej notera några träffar. Samma 
d~g bombarelerades Bangö, varvid civilpersoner dödades och bo
nmgshus förstördes. På krigets andra dag kl. 0935 rapporterade Pors
skär bevakningsstation rök vid horisonten i sydost. _·är avståndet 
Var 35 km siktades ett ~törre och två mindre fartyg med ku rs mot 
R.ussarö. De identifierades vid 28 km som kryssaren Kirov (8.000 
ton, 9- 180 mm, 33 kn) och tvenne G-jagare (1.600 t, 4-130 mm, 
36 kn ) i rättvänd kolonn. Vid 23 km gav fortchef en, kapten v. F s sen, 
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Kry ssaren K i rov öppnar eld . ( Målning av A. N . Samochvalov.) 

order om störningseld och kl. 0955 avlossade vänstra sektionens 
högra pjäs det första skottet. Efter 3- 4 skott gi rade J(irov babord 
och besvarad e elden. Ungefär samtidigt gick den närmaste jagaren 
på 2- 3 båtlängders avstånd från kryssaren. Därvid träffades den 
sannolikt av en för Kirov avsedel lång salva, ty eld slog ut från 
skrovet och b~igge fartygen täcktes av svart rök. Jagaren sågs lägga 
kursen rakt syd och när röken skingrats var den försvunnen. E fter 
dessa första täckande salvor fortsattes eldgivn ingen med fyra pjäser 
Kl. 1005 girade K irov åter babord, inställde elden kl. 1008 och styrde 
tillbaka SO med hög fart. Två minuter senare gick batteriets sista 
stålh~ilsning till väders. Den korta striden var till ända. 

Med 15 granater hade angriparen avvisats. Finnarnas eld var från 
början täckande. med beaktande av det stora avståndet en god pres
tation. Eldverkan var svår att följa och säkra träffar å Kirov kunde 
inte konstateras. Men ett envist rykte visste berätta, att kryssaren 
efter striden undergått reparation i Libau. Ryssarnas eld var till en 
början kort och slog ned i sjön, men de följande salvorna, ett 30-tal 
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En a·v pjäserna p fi Russarö har talat. 

granater ströddes tämligen jämnt över granitklipporna och betongen 
Utan att förorsaka några som helst förlu ster. A v det anfallande för 
bandets stvrka förefaller det som om framstöten inte gjorts i all
Varlig me1~ing, utan fastmer i syfte att oroa kustförsvaret . Russarö 
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batteri var ryssarna säkerligen bekant. och deras avsikt var knappast 
att helt enkelt anlöpa Hangö hamn för att lägga kraft bakom orcJe ' 
på denna sin fordran. l-Linclelsen upprepades inte vidare. men is t~ill e~ 
f ick Russarö och I-lang-ö utstå flera häft iga luftangrepp ända till kri. 
gets slut. Genom Moskva-freden s bestämmelser måste omriidet se. 
dan öve rlå tas till Sovjetunionen. Innan fort Ru ssarö inför denna 
ryska parentes (1940- 41 ) utrymdes. lyckades fin narna em dle rtid 
transpo rteJ-a bort kanonerna med isbrytare. 

På krigets tredj e dag siktades tunga enheter också utanfö r Hel
singfors. men de vågade sig icke inom skotthåll för clärvarandt 
starka kustbatterier. 

Utö. 

Ytterst i havsbandet vid infarten till den viktiga farled, som sö
derifrån leeler in i Åbolanels skärgård, låg Utö fort med sina tv~ 
batter ier (8-152 mm ) å en av f iskare och lotsar bebodel klippö. Två 
veckor efter Russarö-st riden var det Utös tur. Den l± december kl. 
1100 visade sig tvenne G- jagare i söder med kurs rakt mot ön. Då 
avståndet var 11 ,..J: km girade paret babord kl. 1140 och fo rtsatte 
i rättvänd kolonn med västlig kurs. Kapten Cederberg öppnade eld 
mot ledaren. som inom kort träffades. Rök sågs tränga ur skro vet, 
medan jagaren följd av kamraten lade kursen syd efter att ha av
lossat några resultatlösa salv or mot fortet . De ryska fartygen var 
svåra att urskilj a i röken och dimman, varför elden inställdes efter det 
31 granater förbrukats. Ett tiotal minuter senare steg en treLtn dacl 
rökpelare upp över clet skadade fartyget och kraftiga detonatione r 
hördes. Den brinnande jagaren hade tydligen exploderat, men dess 
und ergång bev ittnades ej . Medan striden pågick anföll s Utö från 
lufk n med bomber och ksp-elcl. Finnarna hade inga förlust er. Ryss
arna kom, uppenbarligen ovetande om sextummarnas ökade skott
vicld, för nära, varvid fö lj den blev ödesdiger. 

En gång tidigare, uneler första världskriget elen lO augu sti !913. 
hade Utö varit i elden. Det nybyggda batteriet (4-152 mm) anfölls 
elit av v iceamiral Hippers tre slagkryssare. av vi lka Von der Tanil 
(8-'280, 10- 150 mm ) besköt detsamma på kort avstånd. E fter 20 
minuters eldgivning kunde ryssarna til l fö ljd av elen ymntga röken 

\ 
De ryska anfallen mot K otka avsnitt och deras etappv ägar 

Öc: a Finska v ikens isar f ebruari/mars 1940. 
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inte mer besvara eld en. T yskarna avlägsnade s1g chrefte r tron att 
de nedL impat m;''tlet. vi lket ingalund a var fallet. 

K otka-avsnittet. 

Efter ockupationen av iiarna i Finska viken kunde rysk aktivitet 
när som helst v:intas mot kuststr;i ckan mellan Kymmene :11v och Vi
rolahti . Flera av öarna utan fi ir var befästa , mestadels med 254 eller 
152 mm batterier, såsom Rankki, Kirkonmaa, Kilpi saari, Mustamaa, 
Pukkio. De två första veckorna förf löt täml igen lugnt med enstaka 
lu ftbombardemanu av kustforten och Kotka stad. Först i mitten av 

' ,., 
december visade sig enheter ur l\öda {lottan ute i havsbandet. Trans
Portfa rtyg sågs röra sig mellan Seiskari och Hoglancl , 1 Someri och 
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::-Jarvi utfördes diverse arbeten. De två slagskeppen siktades . 
par g~tnge r söder om S01m:ri, men de v~inta d_e framstiitarna mo t k u~:: 
balte n erna uteblev . I stall et uppenbarade stg elen ] .) decemhn t ,, 
j 

. d . ( ~ . V,[ -~cnmgra -Jagare 2.900 t , ;)--:-130 mm , 35 kn ) 1 farvattnen Sollleri-
1\arvt och tog Pukkto batten under eld. Avs ikten var nzirmast att 
kontrollt.:ra dc fmska kanonernas läge och räckvidd. t_1· så snart el
den besvarats, manövrerade jagarna undan under dimbildning. F n
gånger stötte cle fram och avbgsnad e s ig cbrpå åt SO. Av ett hu;1 c1~ 
rata! gran~ter träff_adc ca 40 batteriområdet utan att förorsaka n;'\ gra 
: kador. ~ n(! er _st n :len passerade en f insk med ammunition h<>t ad 
angare pa vag t t! l V 1borg. utan alt v~icka jaga rnas intresse. En sarn
tid ig hamstöt med småb<"ttar mot H aaspasaari h lev resu lt at lös och 
slutade med minspr;ingning a v en vedettlx'\ t. Dess~t va r de cn d;1 a\ 
krigsfartyg utfiirda angreppen mot Kotka avsnitt. Il avet heg111 tc 
frysa till och hindrade snart all f lotta ktivitet. Isbllct hotad e l't; 111 
fara: an f a Il över isen. · 

R yssa rna unel erhöll plogade vz-igar mellan den eg-na kusten och ut 
öa rna. I sen var jämn och snötick et r inga, varför t rafik utanfö r v; i
garnCJ. även vat· fu ll t tänkbar . Stegracl f lyg verksamhet, ihä rd iga l>om
hanlemang: f~ch fo tografering av skärgårelen var tydliga tecken på 
mvaston. Skarm_vtsltngar mellan patruller å isvidderna utanför Haa
pasaari g a v också en fiiran in g om vad som komma sk u lie. 

På förmiddagen elen :Z;) feb ruari satte s ig en 3 km lång marschku
lonn, med 18 pansarvagnar i täten, i rörelse från Bogland med nord
ltg kurs. Halvvägs mellan ön och Luppi gjorde den emellertid hell 
om och återvi1nde till } loglanc! . En råk ~ !le r svag is hade h indrat 
fram ryckn ingen denna gång. Men den liv liga flygv erk ~amheten med 
upptill 500 inflygningar per dag bebådade nya försök. 

l morgondiset elen 4 mars varseblev dc finska förposterna tre ko
lonner, som f~·ån Bogland . Someri och N arv i närmade sig H aapa
saan. Huovan resp Iso Kalastaja. De togs under eld av K A -hatte
J:i: rna . Den västliga gruppen, av ett regementes styrka, besköls 
l_ran ~-5 km av Rankki och Kirkonmaa, råkade i oordning. led an~eu 
ltga forluster och flydde förföljd av artillerielden. Den mittersta och 
största (ca 6.000 man ) togs uneler eld från M ustanna och Pu kk io, 
avancerade till Kinnari holme, men fördrevs ti llbaka ti ll Huovari och 
vidare till havs . De två bataljoner, som marscherat från Narvi, sking
rades av Pukkio, delade sig i smärre avdelningar, bet sig fast å Iso 
Kalastap och fortsatte mot Vzililuoto. clä ri från de dock tvangs re t i-
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på eftermiddagen. lZyssamas första invasionsföretag, som igång
re ~tes samma dag de överskred Viborgsvikens isar, hade tillbakasla
~~ts av KA -elden. De fåta liga finska infanter istyrkorna kunde ingen
~;äd es upptaga förfö ljandet av fien_de1~. I n för ny~ anfall förstärktes 
trupperna 1:1ed_ vad som_ fanns att tt! lga: en bata l J on~ samma.nsatt _av 
ersonal fran orlogsstatwnerna, ett kulsprutekompan1 . hemvarnsman. 

p b J"] . -ekryter och ar etsp 1 <ttga . 1 Den 5 mars gick i flygakt ivitetens tecken och näs ta morgon dök 
de ryska kolonnerna åter upp på isvidderna. Från B ogland mar
scherade 5.000 man, som artillerielden skingrade och likadant gick 
det för de 2.000 man. som visade sig vid Huovari. Men två kom
panier fördrev el en f inska styrkan från Iso Kalastaja och fick för
stärkningar på eftermiddagen. I skydel av mörkret fortsatte ryssarna 
till klipporna utanför Pitkäpaasi, där de råkade i eldstrid med marin
batalj onen och nästa morgon drevs de tillbaka. Ett finskt försök att 
Mertaga Iso Kalastaja den 10 mars misslyckades. Klippön. hade in
rättats för försvar och hölls av välbeväpnade förband. De nä rmaste 
dagarna höll sig bägge parterna sti ll a och elen 13 mars var kriget 
tillända. Ryssarnas avsikt va r tydligen, a tt denna väg hota de finska 
försvararna på Viborgsvikens kust i ryggen och att binda de fåtaliga 
styrkorna å Kotka avsn itt. Kustförsvaret lyckades här hindra fien -
dens uppsåt. 

Inom det finska kustförsvaret hade batterierna å B jörköarna (Koi
visto): Saarenpää (6- 254, 2- 152 mm ). Tiuri (4-152 mm ) och 
iastlandet mittemot Humaljoki (6- 152 mm) en viktig mission att 
fylla i det de skyclclacle a rmens å Karelska näset högra flank . Deras 
utsatta läge nära de ryska flott ~ och flygbaserna i Leningradområ
det gav dock en överlägsen angripare goda förutsättningar att ned
kämpa dem. En ty åt fö l jande landstigning i frontens rygg hade be
tytt dennas snabba sammanbrott. På krigets första dag bombardera 
des Saarenpää fort , men flottan föredrog ti llsvidare att vänta. Först 
den 7 december in lät sig 5 jagare i skottlossn ing med fortet. men 
fördrevs snabbt. Den 10 dec gick ett slagskepp i skydel av dimma upp 
l11ot Saarenpää , sp t·ed ett par hundra svåra granate r över området 

1
) Se närmare TiS januari 1957. 
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och försvann efte r det elden besvarats. Avsikten att utradera lJat • 
n 

•• ~ ~ nerna blev uppenbar nagra dagar senare. Forst kom ett dussin · 
1 14 · .. 11 · Ja. gare f en . men t ramstoten var J ott av spanmgsnatu r. D~irpå ho b '1 . fl o 

D1 • J yg 1 era pa varandra följ ande vågor. Och elen 18. bröt orka liis. 
nen 

Efter fö rmi ddagens sedvanliga flygbomba rdemang stiivade Ok( _ 
brskafa Rcvoliutsifa (23.200 t. J2- 30G, 16- 120 mm , 23 kn ) in ~

0

, 
f o l t l l . . · P<t scenen ra n syc_ ?s , es ~orterac a~ tem Jagare, 1 akt och mening att 

krossa Saarenpaa . O mradet form ligen trasad es sönder av hreclsi clo rn 
lllen kanonerna förbl ev intakta och när elden besvarats d roR s i ~ 
slagskeppet ti ll baka med oförrättat iirendc efter två timm ars clri~ 
Rivning. 400 svåra proj ekti ler btta rc. Ko llegan Marat avlöste föl
jande dag, sköt b~ittre . men f innama red ul. storm en och gav t illbak 
efter bästa förmåga. Farty);'et erhöll tro ligen en träff, inst ällde cl de~ 
efter 40 min och drog sig u tom skotth;''d l med hög fart. 

De ryska slagskeppen lyckades inte lösa sitt uppdrag. l\ esullale t 
a v tolvtumskonser terna var nedmejad skog, upplöjd terräng, avbrut 
na förbinde lser och ytte rst ringa personal förlu ste r. Och ku stba tte
ri erna stod a lltj iimt kvar, fu ll t aktionsdug liga . Röda flottans offem iY 
hade kulminerat. Vid å rsskift et tillf rös havet. Flyg och långskj utande 
fältbatte 1·i er försökte i s in tur ncdbmpa dc irrite rande Tijörki>hat
terierna. 

Sedan landfronten efterhand ryckt tillbaka västerut ina reJ). ba ttc-. . d o 
1 b nerna 1 e harda striderna tt N äset och belade ryska artilleristä ll -

ningar, kolonner, truppkoncent rationer, förLiggning-a r och förråd med 
grana ter . Deras in sats å d e'~na del av landfronten var betydande och 
ledclc .ti ll , a tt .. fi enden här icke fick igång et t enda storangrcpp . Fly· 
get sokte avlagsna detta irritationsmoment genom oupphörliga an· 
grepp och det svaga lu ftvärnet var i aktion från morgon till kvä ll. 
R esultatet blev ringa skador, intakta kanoner och tio nedsk jutna 
ryska plan. Det tunga b itarti lleri ets Överraskande e ldöverfa ll lu ldc 
inte heller till resultat. Sedan batteri erna s koord inater blivi t b uda. 
tystades de ofta av Saarenpiiii . 
. Den 11 febr gj o rde ryssarna ett för sta a llvarligt fö rsök att iive r 
1sen omfatta land fronten på M u u rila - n ~iset, men slogs tillbaka a' 
elden från Humaljoki . Försöken upprepades envist de närmaste da· 
garna med a llt större styrkor, unelerstödda av kavalleri , stridsvagnar. 
flyg och fä ltartill eri, men omintetgjordes med oerhörda för luster för 
an~~;riparna. Härvicl siinktc ku startill eri et några ovanliga mit!: tre pa n-
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·vagnar. S itual.i oncn å landfronten för övrigt tvang emellertid för -
9 1 ·arna att uppge Humaljoki. 'C'nder sista februariveckan forcerade ~v.at arna Hj örkösunclet på olika ställen, samtidigt som de längre norr-
1) 55 

1
ådde Viborgsviken. Den väntade utrymningen av B j ö r köa rna ut 1 

.. I l d l .. skedde natten 22/2~.' seelan kanonerna ~pran?.ts . s.'Y ~ av .sn_oyran ekades den anstrangande marschen over ·oppcn JS till R 1stmtem t 
lydde vid inloppet till Viborgsviken. TVIannarna deltog sederm era som 
u fanteri i de förbittrade striderna där intill fredsslutet . 111 B iörköbatteriernas läge tvang dem a tt strida å tre fronter: mot 

f
. ndens flot ta, arme och flyg. Sedan isEiggningen flyttat tyngdpunk-~ . 'd ten från sjöhonlen ti ll Näset. deltog de m ed gott resu ltat 1 stn · s-

verksamheten där. Här skedde det siiregna, att kustartill cn , som 
uppställt s mot havet av omständigheterna tvangs ge ~Id i rakt mot
satt riktning mot land . Evakueringen framtvangs slutitgen av läget å 
landfronten. 1\atterierna förblev in i clet sista stridsdugliga . 

Del rysha nbåtshigct. 

Såsom re el an niimnts hade So vj etunionen i Östers j ön hösten J D3~J 
ett 70-tal ub;\ tar och var således välut rustad fö r ett ubåtskrig i stor 
skal a . Denna ubåts fl otta had e uppbyggts uneler de senaste tio å ren 
börjande med D -klassen, elen minläggande L-typen och den miss
lyckade P-klassen , följda av el en för ryska förhållanden Eimpl;ga 
Sts ja- och den lill a M-typens olika varianter. Modernast var dc 
lyckade S- och K -klasserna, el en senare en oceanubå t l'båtsbeståndet 
i Östers iön var förde lat på tre brigader, organiserade i 3- 5 div isio
ner a 3_:__ !> båtar. En särskild brigad omfattade skol- och rese rvhi'ttar. 
Efter hasområdets utvidgning viisterut förbättrades ubåtarnas an 
vänc\ningsmi:ij ligheter i högsta g rad. l mitten av oktoober började 
överförandet av ub[ttar till de ndörv iirvade baserna. Fran denna Ud 
utförd es iiven regelbundna pat.;·ull Lirder utefter finska ku sten ti ll 
Åland , vanrid sjöfarten och siirskil t krigsfartygens rörelser i)ver
vakac\es . 1 slutet av november iakttogs ryska ubåtar i Bottniska viken 
och ti dvis å finskt territorialvatten. 

Vid krigsutbrottet var baseringen av ubåtarna fö l j ande: i L ibau 
låg dep;Hartyget Smoln~)'i med L 1, S J- 8, S tsfa 30.9- 311 resp. 
320- 3.24.. i ]~ altischpo rt depåfartyget 1\.ronstadt med il[ '/'ö , j\ r Il'. 
M 80, i\1 .90- .98 , i T\eval P olfar naja Zvcsda med Stsfa 31'7 och ;-; l e 



Ncdisninr; på rysk 11båt efter p,ttrullfärd . 

samt Jlf 1:2, 11! 'i .9 och Jll 81. I dessa framskjutna baser fanns siil unda 
:).3 uhi'tt·ar i ett gynnsamt utgångsliig-e. R esten låg i Kronstadthukteu. 
D e stora ubåtarna opererade från Libau i Alanus hav och tog sig 
iörhi Märket upp till Bottenhavet och K varken. Båtarna baserade 
;\ llaltischport, Reva! och Kronstadt hade Finska viken på sin lott. 
L' bfttskriget skulle följa prisordningen, m en den 7 december förkla
r:t<k R ådsunionen hela finska kusten 20' ut til l havs för blockad
:c on. i vilk en den 17 december även Ålandsöarna inbegreps. Attacke r
na skedde följaktligen utan förvarning och utfördes nästan utan un
dantag, märkligt nog i ytläge med artille ri. Mot dc finska konvoj n oa 
n_, ·ttj ades torpeder. men med dåligt resultat. Flera gånger iakttl)gs 
hurn angriparen eitcr torpedskott briit vattenytan. vi lket t nld e p:"t, 
a tt manskapet e j var fulltrimmaL - -

l )e n il december skedde det första anfallet : utanför Utö avlossade 
en ub;"tt tre granater mot tyska ångaren 01-iva, men bt el en fort sätta, 
sedan nationaliteten fastställts. En vecka senare sänktes S j S Bol
h ci111 sydväst Mäntyluoto genom artillerield. Samma dag f ick }-!el y o 
11 u ey e norr om Revalstein fyra granater i skrovet, elen ] 8. besköts 
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~ . pinna1.; på Ålands hav och elen 29. ytterligare o tvenne tyskar 
':J /5 f"- Vasa. cbr även den finska Wilpas tvangs pa grund av en 
tlt<:n °~venska ångaren F cnr·is besköts elen 5 januari vid fyrskeppet 
tb·tt. ) 'Il l . .. l U t f" ~;dostbrotten Jäng: och_väJ (7~ gra~1at~r_ .. _tl, ceno SJO~.;: . . ~~,0~ 
) _ .. föll esten Aassan sannoltkt otfe1 101 en ubatst01ped . batat 

'f{ango · · 1· c]' f " b' el l d J· el -erade ofta 1)arvis och stod 1 !tv 1g ra 10 or 111 e se mc an -ta oper . . ~ . . . · .. 1 . r·na som hade till upput ft att avlyssna handel,tartygens gnbl-·tatwne c , · o . . 
;rafik och leda ubåtan;a mot_ dem. Denna 01n~attand: _rad!OkOI~lllum_-

. gav f innarna mang-a varde fulla upplysmnga r . 1t c ts elen st t anga kat1on . . . . 'R o 'NI" k . vintern fort satte ubå tsverksamheten långt 111 1 pnuan . . ' ran l ar et 
15uades ännu den 11. och 12. ubåtar på vig no:·rut och cl: n 1~ . en 
~)~tt uppe i Bottniska viken. I hörjan av febru an tor?_e ubatar annu 
ha lurpassat vid isranden , som då låg över norra OsterSJ Oll . men 

l 1 hindrad e i sbd~et all vida re verksamhet. Trots det stora antaleL see ar H" ' 11 ubttlar uppvisade sjöfartskriget ett m ycket r~ng:rt resultat. ar~r 
biclroo· de s v~tra väderleksförhållanclena, besattmngarnas medelma t
tiO'a sl.;:olning och chefernas bri st på initiativ. U nder kampanJ en g tck 
s".z för lorad den 3 januari i ett finskt minfält inv id M ärket . 

1-'i11sh lw11vo jtjänst ot.:h ubåts_iald . 

Vicl krigsutbrottet :igcle Finlanels flott a ingen för konvoj : ring o ch 
ubåts jakt lämplig fartygstyp. U nder förkrigsåren hade vrss~_rl!gen 
klarhet nåtts beträffande typens egenskaper, men planerna for an 
skaff anclet av jagare m m blev på grund av brist på medel aldrig 
realiserade. Till skydel för den livsviktiga sjöfarten västerut sak
nades a ll tså lämpliga fartyg . För att i någon mån a~~:jälpa ~enna 
brist utrustades hösten 1939 Sjöfartsstyrelsen och Sj obevaknmgen 
tillhöriga samt rekvirerade privata ~mgare till eskortfartyg. D enna 
l.Jrokiga skara erhöll sjunkbomber och btt artilleri . En del av dem 
var långsammare :\n de handelsfartyg som de sk~lle sk_ydda och 
knappast rustade för vintertrafik Ett undantag utgjorde tsbrytarna 
Iääkarhu , S mn (' o. SisH och V o·in10, vilka gjorde en synnerligen va r-
defull insats . 

Konvojtjänsten började den -± december och rutten gick från Ä_bo 
skärgård norr om Åland över till svenska sidan. Andra konvOJ er 
följde kusten upp till Kvarken och därifrån över till Umeå. '!'rots 
hotet från ubåtar och flyg klarade eskortfartygen sma skyddslmgar 
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helskinnade igenom, ofta i skydel av v intermörkret. Den st.:· 
. . . d . o • • • l ·l ll<>·· 

vmtetn vtsa e stg vara en langt fa rlware motsetnclare Sv?tra · -.:'" 
h oll d o . < • , < IS to . 

a an:· ~n. _och g~ndst~tni~gar å icke tidigare ~ vinte_r t rafik nyttja<: : 

och dat fo t mm ch e bekanta farleder tv a nr>· ma rmleclmngen att t· 

ena fartyget_efter det a~1cl 1:a ur tj än:t. Ti ll sist återstod blott i ~h :l~ ~ 
tama, som t tcl~ genomga st_tt lt vs svaraste kampanj . Färderna fi ir·c 

togs ofta 1 snoglopp och tjocka uneler vtlka beting-e lse r man l· . 
l . f. el 'd . ' < ' 11 •lJJ-

past uncet te stt hade startat en resa. V td klart väder ut satt •· 
1 

assiste rande isbrytarna för bombanfall m en dc J·laracle sio· c s le e 
. . • • ' ' < ,.., une an 
mec~ SJ~lttte rska~lor. H av: n er __ kunde sjiilvfall ct inte undvikas. \ n 

kollicletade la stanga rna, an korcl e cle 1Jå "Tund cllcr S]Jl·ano· ,, .. 
1

. 

.. . ;..., c ;--... d( \ 

an brast b~gsen'.· tren. Som enda hjälpa re å terstod slutligen blot t is~ 
brytaren Szsu. L tkval konvo jerades 349 fart)'". iiver l'<Jtten11 ·1v t 

. . · · b > c l ' Ull-

der ttclen december/ Januari. Av dessa fö ll end ast et t· r f 'o/1 ,· ) · · 
. .. . o o • . < \ ' 111111 . ot tn 
:?l : n uba t och _tv a (N o tung och Wirgo) för flygbomber. R yssarnas 

torsok alt avskara Fmlancls s jöförbindelser v;istvart mi ss iYc k:li lc' 

tota lt. Blott ett eskortfartyg - .-lura - gick fö rlorat . · · 

Den _1 3 januari va r t re handelsfartyg å tföljda av .lura och s ii

bc vaknmgen s Trwsas pi't v~ig västerut över <id llDJ>riirch \ h 111 JcJ1J 
r k 1 o 

• ' " • ·' • 
11 

c ·e angt från svenskt territorium vat·sebfev Tursas, som gick st n~ 

h?rdo om ko_l onnen. kl 1140 huru övre delen av l'l t uhtil ~ torn ,·,L·h 

natsagcn brot vattenytan ca 300 m babord mellan sio· och '0lll w
11

-,.
11 

No . .'-. < h ' ~ . 

' ag o~ t a rpedskott obse rverades däremot inte. F u r s as g a v ;dann 

och sok:c ramt~:a ubåt~n. men misslyckades däri . Den i bten giiL·mk 

.·lura gTrade, okad e tarten och avfyrade fvr;t s junkhomher iiver 

p l~tscn , varpå olj a kom upp ti ll ytan. En t.c1{1te IJc;mh hlld cs mit t i 

OlJan. Medan styrbords aktra kastare laddacles om , inträffade kl 1 ~OCi 
en e_xplos ion. som trasade sönd er st)'l'bordssidan jiimte (Eicksh u;; 

och ms:_r.~pte akterskeppet i rök. A ·ura vattenfylldes . och sjönk med 

<1ktern !ore, c~ terat t ha rest sig lodrätt med förstilven pekande mnt 

skyn . ~ursas mtraff_acle snabbt å platsen och lyckades tilktm m<~IJ.' 
mecl f!~ an s~enska stel an anlända patru llhil ta r h ii rga ] G ma 

11 
a \ L' il 

besattnmg_?a ,1-1 _. B l_and de drunknade var chefen ( liijt 11 Tnii l . .;L·

konclcn. (fanr Vuon ) om kom troligen redan vid n;:plusioncn. ( lr· 

saken t ill undergången har inte med siikerhcl kunnal fa stst; i!la .; . 

rl~t~·a var ett litet fartyg (G63 brt ) och en torped hade sannolikt 

~ ht1t bo_rt _h ela. akt~rskeppet och sänkt ångaren snahharc iin nu v;tr 

t ~ Ilet. l~nlt_gt ogonvtttne~s utsago skedde explos ionen up pe på ak tcr

dack, varfor de egna SJunkbomberna av någon orsa k kan ·ha detw 
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rat. Någon torpedbana iakttogs varken från dc andra far lygen 

~~~ er från ett p ii -±00 mo krctsa_ncle fly~·p l~n tillhö rande eskorten. Hu

. 1vicla el en s1ktade uhaten sanktes ar mte h eller utrett. Aura var 

1

1
1. gael år 1884 i Göteborg, inköptes och ombyggdes 1930 i Åbo till 

1y " ' Il l l l R . .. l .. k 
Justjakten 5 eagu . av svens 'e .;:on s u n v. . :etttg_. Agaren s <an ·te 

len sedermera till sta ten att nyttjas som preslcl cntjakt under namnet 

<lura. Förkrigså ren l ~tg el en upplagd i Barösund , vari från el en hösten 

t939 hämtades till H elsingfors örlogsstation för att armeras. D en 

\·ar finska flottans end a totala krigsförlust. 

För ubåtsjakt var finnarna endast bristf~illigt r ustade. Saken hade 

~.,.nats t illbörlig uppmärksamhet, men penningknapphet hade omöj lig 

~jort materialanska ffningar. Enelast fyra primitiva lyssnarapparater 

·janns, och de m;tste bogseras av jaktfa rtygeL Förutom tidigare n~imn

da eskortfartyg bildade sex patrullbåtar a v VMV -typ utanför Raumoj 

Björneborg en speciell ujaktflottilj . Dess verksamhet stötte emeller

tid snart på ishinder. F lyget bidrog elen 25 oktober med en elivision 

r;amla pontonplan ( typ Ripon), av vilka två baserades på Åland för 

ubåtsjakt och ett annat par tilldelades de finska pansarskeppen som 

ubåtssäkring. De medfö rde såväl vanliga bomber som sj unkbomber. 

Tvenne gånger siktades ubåta1·, men några attacker hann f lygp lan en 

aldrig u tföra . 
I detta sammanhang förtjänar ~innu en viktig fö rbindelseled mellan 

Finland och Sverige omnii mnas: autostradan över Kvarken. Den 

var ingen ny uppfinning, långt tidigare hade man med häst och 

släde fä r da t s över denna Bottenvikens hals uneler stränga vintrar. 

Och en rysk armdördeln ing på 3.000 man med kanoner och tross 

hade i mars 1809 tågat över den av packis blockerade Kvarken från 

Vasa till Umd och tillbaka. Dc förberedande arbetena gjordes i ja 

nuari , i clet v;igen plogades och begöts med vatten. I elen hårda kö lden 

frös detta snabbt, och vägytan blev fast. Snöstormar sopade tidvi s 

igen vägbanan och pumparna frös, men elen 17 februari rullade elen 

första bi !kolonnen över från Umeå via Holmsuncl-Holmögadcl-Vals 

Ören-L appören-Björkö-Replat t ill Vasa, en sträcka på ca 100 km , 

varav hälften över öppen is. Den livliga trafiken pågick utan av

brott till elen 2-± ma rs. Av ett tusental billaster krigsviktig materiel 

för lorad es bara fem genom tsen. 
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Det fins/w ubåtskriget. 

A vvä rjandet av fientliga landstigningar var den fr~imsta uppgiit 
som planerats för ubåtsflottiljens fem enheter. Redan vid storkriget~ 
utbrott för lades dc tre större båtarna tillsammans med Kust flottan 
till elen sydvästra skärgården, vari från de kunde operera mot in 
vasionsflottor på väg till Åland. Men då inga tecken tydde p;"t förc
stående landsättningar, sändes de efterhand ut att störa fiend ens sjii
fa rt. Några andra för offensiva uppdrag lämpliga fartyg fanns ej 
at t tillgå. Dc rapporterade mål som, Vetehincn och 1/w-Turso , bcorc]~ 
racles sänka första veckan i december, missades dock. Vesihiisi och 
J/ e sik ko genomgick maskinöversyn och var aktionsklara först i slutet 
av månaden. Vcsikko beordrades österut till Björköarna för att 3Y

lösa Sauhko, vilken förgäves sökt anfalla slagskeppen, som just d[1 

besköt Saarenpää kustbatteri. V esihiisi gick ut på en minerings färd 
och utlade spärrar framför Baltischport och J uminda. Vädret och 
årsticlen gynnade företagen och hindrade ryska mot[ttgärcler. Tvi1 

estniska resp tyska ångare gick seelermera förlorade i dessa spärrM 
Dessa var dc enda framgångar ubåtsflotti lj en kunde: bokföra. 

Patrulleringen försiggick i norra Östersjön och Finska vikens 1 iis t
ra del. Den företogs vanligen i ytläge och varade 3- G dygn, vard tcr 
båtarna återvände till sina baser i skärgården. Där låg de för töj da 
vid siclan av depåfartygen utan maskering och var vid for tsa tta 
luftangrepp tvungna att uppsöka sjöbottnen. De tre sto ra ubåtarnas 
75 mm Bofors-pjäser överflyttades snart till Åbo, där de betjänade 
av svenska frivilliga verksamt bidrog till stadens luft försvar. Ub[ttar
na var därefter helt värnlösa mot flyg och det var närmast ett un
der. att t ex Vetchincn kom helskinnad undan ett av en hel fl ott il,i 
utfört anfall. 

Cheferna skulle fö lja prisordningen, endast ett med siikerh et iast
ställt ryskt fartyg fick sänkas utan varning. Sjöfarten på de balt iska 
hamnarna var rätt livlig, men att gå upp i ytläge i niirheten av fieJJ 
clens baser för fasts tällande av nationalitet var otänkbart varför 
flera mål fick löpa. Den korta dagen, dimma och upprepade' snösku
rar försvårade sikten och var mera till förfång än till skydel mot 
fiendens ubåtsjagare. Tillförlitliga uppgifter om neutrala fa rtygs 
rörelser i operationsområdet var svåra att erhålla och ökade osäker
heten. Den obarmhärtiga kampen mot kyla och is fick ubåts folket 
nogsamt känna på. I den stränga kölden täcktes skrovet med så tjock 
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U b !i ten V ctehiner1. 

isskorpa, att. det var tveksamt om dykning kunde utföras. Fiir att 
motverka isbildningen var man oavbrutet tvungen intaga uläge. Små
båtarnas verksamhet missivekades fu llständigt på grund av kölden. 
och de ryska slagskeppen· fick oantastade bombarelera Björköarna. 
Den 14 januari återvände den sista ubåten till sin stödjepunkt och 
därmed avslutades patrullfärderna. Isbrytarhjälp kunde inte pår~ik
nas till öppet vatten, och isarna i skärgården var för svåra att for 
cera. De finska ubåtarnas verksamhet g a v ett mycket anspråks löst 
resultat. 

Det ryska sjö j luftkriget. 

I luften innehade Sovjetunionen en förkrossande övermakt, och 
baseringen var mycket fördelaktig. Från flygfälten i Leningradsom
rådet, Fjärrkarelen och Estland kunde varje ort i Finland nås av 
bombflyget. Till en början koncentrerade ryssarna ca 1.000 plan mot 
Finland , men antalet ökades efter hand och uppgick i krigets slut-



skedt: ti ll ca 2.500, eller vid pass hälften av l~ådsunionen s d''t· 
flygstyrka i första li njen. Ryssarnas luftherraviilde var så l edes'~ ~:~ .~~ 
stntt. Deras erfarenhet av f lygning i arktiskt klimat kom väl till p e_ 

Den stränga kölden kunde ej hindra operationerna, motorerna tss. 
l 1. 1 1 · un -

gerac e "~n c erfntt. Vii~er l eksförhålland ena gynnade angr iparen Och 

h~reclcle fmnarn~ en svar besvd;:~ l se. Isynnerhet efter å rsskiftet Var 

vaclret uneler sto rre delen av kn get klart och himlen molnfr i. D 
l ., . d . et 

rys ;:a t yget var varJ~ ag 1 verksa_mhet Över f in skt territorium llled 

-1-00--1.000 plan, varvtcl landets bosattnmg·s- och industricentra ]1a 
• < 111 -

na r och fa~tyg bombarderades. A ngriparnas materialförluster var 

dock ansenlt~a, beroende på underskattning av motståndaren, piloter

nas schemattskt osmidiga manövrering och deras oförmåga at t uncl

vtka l v -e l ~. Mot slu tet av kriget observerades en fö rbättring hiirvicl

lag . Det. fmska luftviirnet och jaktf lyget nedsköt 750 plan, av vilka 

dt 20-ta l fal ler på marinens lott . De osäkra fallen medräknade tan 

ge ~·ar fö rlustsiffran tusenstrecket Den flygande personalens man 

sptllan var i själva verket 2- 3 gånger större än den f inska civil

befolk_ninget;s offer. Det ryska f lyget misslyckades fu llkomligt i sin 

uppgift att astadkomma förv irring i kommunikationerna och avskära 
Finlanels förbindelser utåt. 

Seclan isförhållandena i slutet av januari omöjliggjort all a marina 

operatJoner sokte Sovjetunionen med flyg upprätthålla den prokla

meracle blockaden, men resultatet var i det närmaste lika med noll. 

~v de hundratals fartyg, som gick i trafik västerut, erhöll blott en 

nng~ procent småskador vid bombanfallen. Minfällning i de uppbrut

l~a rannorna pr~kt i serades ~iven, men finnarna var beredda på denna 

toorm av v~nte r ~t ske, och cle far liga t ingestarna oskad liggjordes i tid 

I~<•. rutten Abo-Stockbolm sjönk efter flyganfa ll uneler janj febr fins ka 

S/ S Notung, svensken vVirgo och tysken Acgir . Störst var lu ft faran 

l hamnarna.. då_ f lyget lätt kunde slå till mot dessa långt synl iga 

platser . Sjotraftken hade koncentrerats ti ll Åbo. Staden blev bär

igenom ryssflygets ögonsten och belades med bomber ett 60-tal gång

er. var~1cl h~mne1~ bl:v illa åtgången. Därstädes träffades S/S Leo 

och SJOnk vtcl kaJ . _Samma bolags (FAA) passagerarfartyget . l rr

turus, msatt bl a 1 barntransportcrna, skadades av brandbomber. 

Doe vitmenade p~nsarfartygen I!marincn och Väit~ämöincn. låg i skär

gardsisen utanfor och deras fömämliga lvpjäser (8-105 111111 var) 

r~v gapande luckor i fiendens flygformat ioner. Bombarnas t rä ff

sakerh et var i början minima l, men precisionen ökade ju liingre 
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. len ]ed. Som en 1·en slumpträff bör väl dock fallet Tamzo anses 

tl~ra- Isbrytaren låg i Kotka hamn den 18 januari en klar och vacker 

~'a vid ett flygangrepp, varvid en enda bomb från 5.000 m höjd 

laa;dacle r~kt .. på farty~ets back och dödad~ 39_ man a _v besättningen, 

0111 för tlllfallet skaftade. Fartyget tog s1g till H elsmgfors för I·e

;aration, men föll bort från krigsoperationerna. 

Lad aga . 

Detta "karelska ha v" och dess kusttrakter bildade en egen krigs-

kådeplats för sig. Genom N evaf loden hade Sovjetunionen likväl 

n1öjlighet att från Finska viken hiim ta fartyg hit, finnarna enelast 

landvägen. Ladogas betydelse fö r F inland bestod däri, att insjön 

förkortade landfrontens farligaste del med drygt 100 km, uppdelande 

Karelen i tvenne ski lda operationsområden. Detta öppna område 

mellan Näset och fronten i NO bemannade Lacloga Sjöförsvar (öv. 

Järvinen ), som var direkt unelerstä ll t Överbefälhavaren (Manner

beim). Det omfattade det freds tida 3. KA-Regementet, vars Sjö

kompani omhändertog Lacloga-flottans fartyg. Därtill disponerade 

man över en in fanteribata ljon och intill elen 5 december över en 

flygelivision . 
Stommen i försvaret utgjorde de permanenta kustfa rten, vi lka 

bildade en sammanhängande kedja genom elen yttre skärgårelen f rån 

Taipale i väster till Mantsi i öster. De kompletterades av järnvägs

arti lleri och urgamla fä ltkanoner. Batterierna hade med anlitande 

av ryskt arv egoels f rån F inska vikens befiist.ningar uppförts kort ef

ter 1918 och var till sin konstruktion omoderna. Dc var bestvekade 

med 2- J 52 mm eller mindre, fö rutom det 1938 byggda, m~derna 
batteriet i Kaarnajoki, som hade 4-152 mm pjäser. Funktionen som 

flankskydel för landfronterna kom i högsta grad att rikta kustar

tilleriets verksamhet mot landmåL Sjöfrontens mellersta del med 

V.alamo och andra öar kom icke att beröras av kriget på samma 

satt som de båda flyg larna. Men ihärdiga flyganfall visade, att även 

?atterierna i centern ti ll drog sig ryssarnas uppmiirksamhet. Särskilt 

Intensivt bombarelerades Valamo, där det berömda klostret förstördes 

av brand . Tyngdpunkten av operationerna kom att koncentreras till 

Karelska näsets östra strand och kuststräckan Salmi-Impilahti på 

andra sidan. Kustförsvaret hä r f ick utstå de största på frestningar, 



~16 

ih[tllande bombardemang av artilleri och flyg, :~(lacker ii\n isen 
men det hiill ut på sin post he la kriget igenom. ' 

Enligt Dorpat-fördraget var örlogs fartyg om högst J 00 lon och 

4:7 mm artilleri tillåtna å Lacloga. Den finska flotti ljen heslod ;1v 

några få enheter: isbrytaren rlallohas . kanonbåt: n Aunus, min far. 

t \·cret r·rJ·Ö n .otcrra m insvepa re och motorbåtar. Ubaten ,) au!?!w r !l!) l l 
.b · ' <b · . 

var urspru ngligen avsedd att per järnv~ig transporteras till Lt tl oga, 

men plan en kom aldr ig till utförande. l oktober tvftngsrckvi rvra <les 

mindre ~tngare och diverse farkoster. som delvis bestyckade~ och 
införlivades med f lottavdeln ingen. Stöcljepunkt var Lahd enp.,hj;1_ 

där ~iven Sjöförsvarets stab residerade. 
Ryss a rna var formellt bundna a v ovanniinmcla förd r ag, men k und e 

med kort varsel flytta enheter av upp ti ll jagarstorlek från Kronst ad t

bukten ti ll detta innehav. Ladoga-flott ilj en , med base r i Nova ja La
cloga och Morje. bestod av minst 10 kanonbåtar, 20 patrul l b~tt ar . en 

ii ldre torpeclbftt och talr ika transportfartyg. Basomr;tclet i elen gru nda 

och öppna södra delen av insjön med dess tidiga til lf rysni ng 0 111 

hösten var oförmånligare iin den fi nsl;a si cl an i norr med dess hi iga 

av skärgår el kantade stränder. 

Sjöo pcra.tioncrua . 

Den finska marinavdelningens första åtg~inlcr blev att avhgsna 

s jöm~irken, sliicka fyrar, utföra trupptranspor ter samt ut lägga minor. 
]~ill följd av ryssarnas snabba framma rsch Över gränserna ku nde 

alla spärrar inte utläggas planenligt. ~ atten mellan elen 1-2 cleccml:~r 

minerade ångaren J{ivinicmi vattnen V om J\IIantsi och 3- -1: u tan tor 
Pitkäranta. Motorbåtarna Ylll 31 och Y M 32 g j or el e de n -±-!l sex 

mineringsfärder invid Konevitsa, ,-lunus var ute i samma ären de vid 

Purunsalmi och Vuoratsu. Yrjö hann ej spiirra Taipale-mynn lllgen. 
emedan ryssarna redan den 30 november besatt Saunan icmi . utan 

måste göra sig kvitt el e 40 minorna längre norrut. N at_tcn n~c llal~ 
elen 1- 2 december utlade ) ~riö en andra spärr NO Konev1tsa. l nclel 
första krigsveckan utlades 150 finska minor, u tan att ryssarna gjorde 

några som helst störningsförsök. Inte heller de patrullbåtar. soill 

rörde sig Jiings kedjan av öar i den yttre skärgårelen antastades .. 
Redan i början av december hade kolonner u r ryska 168. J)IV: 

längs kustvägen från Sa lm i nått området Pitkäranta-Koirinoj a. Fot 

Uuk sAl on 
h ist i 

~ ..... 
V r:lam~ ' l1a.nt s i 

" Mö~e,i kkö 

LA DUG A 

Q 10 20km 3.0 40 50 

Norra delen av Ladaga med dc finska kustbatterierna (a ). 

att hindra \' idare framrycl..:ning· v~isterut genom skärgården förlades 

kanonbåtarna .·la/lokas, Tanno och J/111/wn elit. Från den 14: deccm
ber tog dc truppkoncentrationer. för liiggni ngar och ;u1marschv~igar 
unel er eld med gott resultat. l. tron att en finsk landsättning var 

fö restående koncentrerade ryssarna 1-:Z regementen i kust·sektorn , 

besköt fartygen med granalkastare och fiiltarti ll eri samt satle in f lyg 
111ot dem. Så anfö lls .-la//o!.:as den 13 januari av 7 bombare och lecl 

lind riga skador. In för isb ildningen drog sig finnarna t ill baka och i 
slu tet av januari var enelast .·lallolws i röre lse . Den utsattes åter 

elen 22 januari för sex bombplans attackn V om Valamo, men 

klarade sig . Kort därpå måste i"iven isbrytaren avslu ta seglationen. 

Ryssarnas marina ve rksam het antog mycket anspråkslösa fo rmer, 
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Den finska Ladogaflottan> >tönta enhet: isbrytaren-kanonbdterz , 
Aallokas (sjösatt 1936 i Sordava la). 

trots att de var i ti llhille att in s~itta r~ilt betydande styrkor. Med beak

tand e av att Ladaga var en nog sit vikt ig etappväg fö r bltarmcn. 

vi lket den livliga fartygstraf iken ti ll Saunaniemi ha'Inn ända in i 

februari utvisade, fö refa ller denna passivitet egendom lig. En dast 

vid Taipalc insatte dc från elen 3 december G- 8 grundgående ka

nonbåtar med 130 mm art ill eri. men så fort Järisevä batteri gav 

eld. fö rsvann de i konstgjord d imma. Efter den 19 december upp

trädde cle liggande till ankars vie! Saunaniemi. varifrån dc tid efte r 

annan liit kanonerna spela. Den 12 januari stötte kanonbåtarna fram 

mot Taipale en sista gång. men s.logs tillbaka. Kort cl~iref ter var 

båttrafik möjlig blott m ed isbrytarhjälp och i feb ruari avstannande 

elen helt. 

.Viis<'fs lwst. 

T ill Kare lska näsets kustavsn il t hörde J ~i risevä (Taipale), Kaa rna· 

joki. Yl liip;iii och Konev itsa fort. av vilka de två förstnämnda redan 

elen 1 december ingrep i striderna. seelan de finska täcktrupperna 

r etirerat Över Taipalef loclen. Kaarnajoki batteri ( löjtn. Kettunen) 

utförde ca. 300 beskjutningar (3 100 gratuterl mot de mest olika 

lanc111litl. Fartygsanhopningarna vid Saunaniemi togs tidvis unel er eld. 

som skingrade fartygen och i hög grad försvårade transporterna. 

En överraskande kanona el mot sex i isen liggande i'lllga re den ] 2 

januar i siinkt e fyra av clem. L iksom p<"t andra siclan av X;iset var 

J(;\.-batteriernas eldunderstöd vie! Taipal e av stor betydel se för för

svaret, som här orubb ligt höll cle anstormande ryska divisionerna 

st[tngen. 
Jiir isevä batteri (2- 120 mm. löjtn. Kosma) var hehigd ptt en 

11 tskjtitancle udde och utsattes för ell ver it abelt granalregn. Från 

!110rgon ti ll kv~ll l belade det ryska fii ltarti ll criet clet ca. ;) ha stora 

området med lunga granater. ackompanjerat ;w f lygbomber. Eld

hastigheten lG -~20 skott i minuten var varclagsm;tt. men ibland clt-;t

sacle upp til l 100 projektiler i minuten i backarna. Rvssa rna beräk

nas ha ödslat 200 000 granater (G, G och 8 tum) och 2 000 flyg
bomber på J ärisevä. Si't snart det inn e i landel bebgna och v;ilmas

keracle Kaarnajoki utfört någon f ramgångsrik heskjutniug, blev J ;iri
sev~i konstant elen syndabock. som råkade ut fijr ryssarnas hiimnd, 

medan elen skyldi ge undgick deras mångfaleliga veclerg;i llning. 

L iksom vid Björköarna sök te t·yssarna iiven h~ir kringgå armens 

flank över isen. Den ·n februari gjorde en förstärkt bataljon stödd 

av . stridsvagnar ett fö rsta försök. Attacken riktades mot Y lläpää 

udde, men omintetgjordes av KA-batteriernas koncentrerade eld . 

Försöket upprepades den 19. med en styrka av G str idsvagnar och 15 

motorsläclar. Anfa ll et gii ll clc nu Jiirisevä, som uneler fö regående 

dagars bombardemang liclit svttra skador och bara hade en 120 mm 

ka non kvar. Även denna var illa tilltyg-ad, mynningen sprucken. me

kanismen förstörel och riktinstrumenten trasiga . Pj~isen riktades mot 

den f r~imsta pansarvagnen h elt prim itivt genom att man kikade ge

nom röret och t~indsatsen avfyrades mecl hammare och sp ik. Seclan 

man lyckats skjuta vagnen i brand. viinclc cl e Övriga om och an

greppet avv~i rjdes slutligen med bistånd av Kaarnajoki och Y lläpää. 

Men Armstrong-kanonen hade utkiimpat sin sista strid. Tvenne 87 

111111 fältkanoner intog dess plats, och kriget gick v id are. ("Taipale

kanonen" förvaras numera i Sveaborgs krigsmuseum). 

Sal IJI ·i - a~'SII iii el. 

I kustområdet NO om Ladaga fanns bara elt KA-batteri, i't västra 

Stranden a v ön M antsi (2- 1 G2 mm ). Ocks~t h;ir riktades strids-



lnks:1mhctcn mul l:Jndm tll. och sjöfronten i siider gav fortel q ln-
1' " . ~t 
Ii et :1tl go ra. l kn finsk;1 l\ -. 1\rmck c"t rens ledning :111 s;1g d d 1·ik 1"l 

aH l\·lantsi _hölls iivcn dlcr det dc egna tmpperna rttircr:1t 11 1 1 r 1~1 ; 
langs kustvagcn och detacherade ett med ksp förstiirkt cykelkom p:1ni 

(l~)() man) till i)n l.unkula s försvar. ( ;arnison en ;'1 J\fants i r:lkn; 1 i[~ 
:2~0 man uneler kapten J .oikl.:anen; ;

0

1 fast landci. stod drygt :200 111 an 

1, ,\-m;Jnskap. l\ edan under kr it>ds fi)rsta cla•,.ar tiicktc el el en 1 1-.o 
" ,., <1 11 

::\lanlsi dfcktivt armc 1 1~ rdriitt. J\·len ryssama ockupcrack den .-, -ri 

decem ber Lunkula och Uuksa lonpäii. vars försvarare tog sig övn ti ll 

'vran ts i. Fiir a tt kunna h;\ l la elen l (i km l;'\nga f ron len chir. övufönks 

:23. 1\vclelta 1\at;djonen skyndsamt fr ån Valamo dit med L adog;1. 

f lottl lJc ns fa r tyg, ulan a tt clctla obse r verades av ryssarna. i\orra 

delen av L unkula återtogs cl~irpå av f innarna elen 19 dece mber . L'u k

sa lonpiiii 23 december varefter de öve r isen igångsatte en li vlig pa t

ru llve rksamhet mot ryssarnas fö rb inde lser å fas tl andet. Detta sm a

kr ig· pågick i mc"tnade r och blev mycket f ramgångs rik t. ni lkolrmnt:r 

fö rbggninga r. pos te r ingar m m överras kades och lik viderades av d~ 

skidande partigiingarna . och ryssa rn a var t vungna in sä tta a ll t sti irre 

styrkor. pa nsarvagn:-t r. j akt f lyg. sp~trll und a r t ill skyeld för etapp

vag-en. Ue sökte ocks:"t i j anuari åte rtaga pat rull ern as stöclomr!iden 

Uuksa l onpä~i och L un ku la. men slogs a ll a gånger ti ll baka. Tunga 

bat ter ier kö rde cl {L upp p :"t st rand en mi ttemot och bö rj ade st rö gra

nater Över Öa rna och Mants i bat ter i. Tungt bomb flyg ass isterade 

d a,g·ligcn. Stt fo rtg ick det i febru a ri . men isa rna bar nu a ll a va pen

s lag, och dc u ttrötta de f inna rna f ick a ll t svå rare a tt \ äkra sin a iipo

SilJOn er. R yssa m a var cme llcrticl hå rt engagerad e i Ko irin oja-tra ktt:n 

och kun de ej dirigera n ;tgon fö rkrossand e övermakt mo t dem . 

l bö rj an a v mtmaden vä ndes J\il an ts is ka noner fö r första och enda 

g:"lllgen mot s jö fron tcn, cbr ova nliga må l v isade sig. Med etl ti ota l 

moto rsläder sökt e ryssa rna et t pa r g·:"tngc r frå n fast landet k ri n• rg·å 

ön och längs isa rna nå l ' itkiirant a . Dessa p rope ll erdrivn a farko~·n 
togs un de r eld frå n Mants i och R isti saari. varv id en del skadsk ii ts 

och 1-estcn sk ing rad es. Skidpatwller tog cli irpå han e\ om de lama 

slädarn a efter skott lossning med besiittningarna. A tt idka pricksk ) tt c 

på snabba moto rsiiidar m ed G-tums KA-pjäs på 9- 10 km torde 

va ra ovanlig t. 

På k r igets s ista dag u trymde f inna rn a Uuksa l onp~i ii. Lunkul 2. och 

Mant8i fö rst eft er fr edss lu tet. F reden betydde dödss töten för Ladoga 

s jöförsva r: hela in sjön j ~i mte kuster skull e öve rl åtas t ill Sov jetunio-

11
_ Från kustbatterierna i öster salte evakueringskolonnerna sig i 

ne ·else över isviclcl erna. m edförande kanonerna och annat gods till 
ro t 
f in lancl. 

J slwvs lwstcn. 

Några marina operationer i Petsamo-området kan man inte lala 

111 _ Dorpatfördragct ti llät visserligen Fin land att hålla örlogsiar

~yg där intill 100 ton m en av ekonomiska skiil höll man ingen Js

J;avsf lottilj rustad. Den hade i a lla händelser ej kunnat hävcia s ig 

o·entemot Sovjetunionens överlägsna f lottstyrkor däruppe. D en finska 

delen av Fiskarhalvö n ockuperades snabbt av ryssarna, som landsleg 

i den av f innarna sprängda ham nen Liinahamari. De två divisioner. 

som därpå ryckte söderut hejdades av en finsk bataljon , som höll 

sina posit ioner i Nautsi ca. JOO km fri'm kusten ända till krigets slut. 

Som slu tomdöme kan sägas , att b~igge par te rna till SJOSS gjorde 

vad man u neler r itdande förhåll ande kunde vänta av dem. Vä

derleksförh å lland ena var y t te rst svåra och bemästranclet av dem 

fordrade i högsta grad mod och u th å llighet. Röda f lottan uppträdde 

synnerligen förs iktigt , och kriget kostade elen inte mycket. Den un

derlägsna f inska f lottan intog en av omshincligheterna påtv ingael de

fensiv h å ll ning. S in huvudsaldig-a up pgift, t rygganclet av sjöfar ten 

västerut, löste el en f ramgångsrikt. K ustart ille ri ets verksamhet fö r 

tjänar ett siirskilt erkännan de. Årstiden och situa t ionens u tveckling 

tvang detsamma u pptriida på om råden. som egentligen in te ti ll hörde 

dess arbetsfält. 
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Fiackbaneartilleri och torped kontra sjö robot 
l 

några jämförande synpunkter 

Av kap t en GUNNAR HOL MBER G. 

Dagens vapentekniska standard har givit upphov ti ll en om inte 
brytningstid, så i varje fall omvärdering av vissa tidigare erk:incla 
förhållanden avseende vapen, möj liga prestanda, taktik m m . Ett 
av cle områden där elen nya tekniken i hög grad påverkar tänkesättet 
iir striden till sjöss mellan förband bestående av jagare och kryssare. 

Så länge flackbaneartilleriet och torpederna var sjökrigets huv ud
vapen kunde duellerna timligen väl kartläggas vapentekni skt genom 
jiimföranclc viirclering av kiinda storheter. Med vapenvärderingen 
eller som det även kallas styrkejämförelsen som bakgrund kunde elen 
taktiska ledningen lämnas fr ia händer att göra bästa möjliga av en 
viss situation. P~t grund av de konventionella vapnens ohanterlig bet 
- f rämst representerad av kravet på rätt prediktion som villkor för 
triiff - gavs elen geniale taktiske ledaren utrymme för spekulationer, 
vilka ibland visade sig vara framgångsrika, ibland mindre lvckacle. 
Det är inte troligt, att var j c framgångsrik insats varit enbart resul
tat av en 100 %-igt siiker kalkyl lika litet som det ir säkert att ett 
misslyckande enbart varit ett resultat av en illa övertänkt förberedelse. 

En av huvudorsakerna till seger eller nederlag i elen konventionella 
sjökrigsduellen har legat i det förhål landet att man genom " lyckade" 
manövrer haft turen att ibland undvika predikterade punkter, ibland 
inte. För att minska inverkan av slumpens skördar har proj ektil
hastigheterna ökat och eldledningarna gjorts noggrannare, men trots 
allt har man aldrig kommit ifrån flygticlen för kanonku lan eller sk jut
tiden för torpeden, vilka båda förutsi1tter ett visst program för 
mttlcts rörelser om triiff skall erhåll as . De sålunda gjorda tekniska 
ansträngningarna har ökat materielens komplicitet, pris, vikt och 
volym. 

I dagens läge finnes vissa möj ligheter att inom vikts- och volYm
branschen göra en del åtstramningar genom miniatyrisering av -ele
ment, medan däremot pris och komplicitet i princip består eller ökar. 

Med elen f j ärrstyrcia torpeden har man bör j at nänna sig konsten 

liminera prediktionens nackdelar . Den fjä rrstyrda torpeden iir 
a r t e el ·l · · ·· · · ·11 ~ en vilset framrusande dåre fy ll mec sprangamne utan tsta et 
111te 

1
ålmedveten tingest, som uppsöker f iendens fartyg uneler niistan 

enl 
11 

mständighetcr. Den bcgriinsa nde faktorn iir framförallt elistan
al a 0 . . .. · · cJ 
' Taktikern har ±ortfaranclc sm chans darest ban tar den 1 tt . 
set~n fördel med de här ovan n~imnda konvention ella vapnet~o ~\r ode
ras höga funktionssannolil;:l:et i vaqe fa ll evad galler att ta 1gang 
"elden", och att få proJckttlen tdl den prechkterade punkten ~om-

rådet) . . . .. 
I och med sjörobotens in troduktion 1 clucllen mellan o vervatte~s-

fartyg har helt nya begrepp införts. E tt av de mera markanta tor
.. clringarna består däruti att de nuvarande komplicerade eldlednmg-an . . 
arna för prediktering har kunnat utgå ur bilden. Prechktenng er-
fordras ej hingre ell er om elen erfo rdras ;\r el en ytterst hten och 
tillföres proj ektil en kontinuerligt i och med att eldl edn ingen s1tU:r 
i proj ektilen i form av en målsökare. En annan väsentli g· faktor ar 
att roboten kan givas sådan spr;ingladdnmg· . att elen a r el t a ll var
ligt hot mot en jagares existens - i detta Jall liknar el en torpeden. 
Den har emellertid en mångdubbelt högre fart ~in torpeden och bhr 
därigenom den nyttiga kombinationen mellan torpedens verkan i må
let ,och något av kanonkulans fa r t samt med elen kronan ptt verket, 
att . elen sjiilv söker sig till n1.ålet. 

En fortsatt värdering av sjöroboten bör avse funktionssannolik
heten. Oavsett vad man idag känner till om cl etta torde man väl 
kunna utgå ifrån att sannolikheten fö r att sjöroboten hamnar i må
let är mindre än att kanonkulan kommer inom predikterat område. 
Utan bakgrund kan man kanske våga en gissning, att elen nu va rande 
fjärrstyrda torpeden och sjöroboten är mer lika vad betriiffande 
funktionssannolikheten. D et torde dock finnas större möjligheter att 
öka sjörobotens funktionssannolikhet än den f järrstyrda torpedens. 

Det är två väsentliga saker, som måste ,fungera hos en s jörobot 
och det är målsökare och höjclhållning. I de fall då dessa fungerar 
totcle det emellertid vara teoretiskt omöj ligt att undgå triiff genom 
lyckade manövrer - detta i motsats till el en fjiirrstyrda torpeden, 
vilken även med 100 o/o funktionssannolikhet kan missa ~iven mot 
enkla mål. 

Med roboten som motståndare inser man med ledning a v det före
gående att nuvarande taktiska principer i stor utsträckning bl ivi t 
inaktuella. Detta beror på att det nya vapnet predikteras kontinuer-



ligt. Från att dd tidigare varit möjligt alt ~i ven efter n/'!'liid·t ", 
nom. omanövrcr bli framgångsrik, föt:eligger ~:.u det förh å ll an<k t ~~~~ 
en gang upptaeld hplper mga manovrer 1 va rlden. En fuw,.\:' r· 1 1 .. . . . r-. ( 11< e robot soker stg obevekltgt ttll det utvalda målet. 

S lutsatsen av detta resonemang· blir att spanino·smedlcn hr . ::-,. . ( ('n 
ökad betydelse. Stora - överlägsna - räckvideler ocr tilllnk ·1 t· l· , ~ (_ '- rl \-
tlkern hans manövermöjlighet. Störning och allt vad cb rtill hi ir har 

detta sammanhang odi skutabla och v~ilbinda nackdelar. 
.. Ny~re system måste fram med fj~irrmålangivning till fartyg solll 
ar SJOrobotbarancle for att skapa det enda trumfkort som kan o· 

framgång - Överlägsen målangivningsräckvidd. Sedan blir det !]~1~ 
taktiska ledningens sak att utnytt ja riickvidd erna om så ~ir mi1jlint 
inom oss omgivande trånga farvatten. " 

En .. ytterligare aspekt p~t problemet, hur man skall värja sig mot 
en SJOrobot, erbjuder dc möj ligheter del konventionella artill eriet 
har att skjuta ned en anflygande robot. Chan se rna ;ir fram fi)rallt 
beroende ;tv två faktorer: 

dels upptäcktsavstånd , 

dels eldleclningsmöjlighetcr. 

Det svåraste problemet torde även h;ir vara att f;'i 
r~ickvicld mot ett sit litet m~d som en sjörobot i motflykt. 
kravet få1· h;ir ses ur två olika synvinklar 

eriordn li" 
" lZ~ick vi <l cls-

dels möjligt avstånd för indikering av roboten i målangiv ni ngs· 
indikator, 

dels möjligt avstånd för E -rada r för au tomatfölj ni ng p;t en 
svag inkommande si,~·naL 

Målangivn ingen torde väl i v iss mån unelerlättas av robotens c<>cn .. . M sanclnmg, men kvar står problemet på vilket avstånd en eldleclni ngs-
r.acl~.r k~n börja följa säkert . Visar det sig att E-radar kan föl ja på 
tillrackligt stort avstånd iir skjutfa llet samma som konventionell lv
skjutn ing , rak motflykt med den ev nedgång i träffsannolikhet som 
b_eting~s av m~l ets mindre utsträckning jämfört med ett flygplan. 
En betmt!Jg malsokande lv -robot behandla s ej här. 

Ovan .. har omnämnts möjligheten t ill målangivning mot sjörobot 
med hplp av passiva instrument. 
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-reppet radarlyst eller inlc blir mer och mer aktuclll ju mer 
J3eg 

1
s r~ickviclcl ökar och olika passiva spaningsmedel utvecklas. 

,·apn~;dio·are o11111;imnda fördelen med övcr!;igsen m~tlangivniug·sriick
~enl torde för att kunna etableras i full utsträckning få kombineras 
vtd~ kravet på att skjutande fartyg framföres radartyst t ill s dess 
1ne]· rÖJ·ande" spaninrrsm edel motiverar öppning med E-radar. ''tc 'e b _. l. - .. . pet sålunda föreslagna receptet - raclarsty~-d och sar~1t 1 c tgt ovet-

.. . målangivningsräckv idd - ;i r ingen umversalm echcm 1 robot -Jag sen . . . _ . . 1 , .. ' ldern- Det ar emcllertlcl en antydan om at ten_ av det b.eteenc :mons-
a r som kan bli aktuellt för att åtminstone mte grat1s ge t1 enclen 
te 't de värd en han behöver. lV1 ed utgångspunkt från att det skisse-JUs l ·11·· · · 1 rade beteendemönstret kan förv;intas ha generel t1 a.mpnmg to re ras 
teknisk kraftsamling för att lösa de problem, som hor samman mecl 
ett fram gångsrikt utnyttjande av det nya vapnet. 



Kommer framtidens rymdfarkoster att drivas 

med atomkraft? 

Av kapten PER B ROMAN. 

T mitten av december 19;)9 anordnades vid the College of Aero

nautics, Cranfielcl , E ngland ett robotsymposium. Detta sympos iun 

är årligen återkommand e, och avsikten med detsamma är att ge d~ 
elever som genomgått el en n io månader långa robotkursen, som ttr

ligen anordnas vid detta college, mö jlighete r att träffas och diskutera 

utveck lingen inom robotområdet Elevern a vid dessa robotku rser 

kommer i fö rsta hand från N A TO-anslutna länder men de senaste 

två åren har iiven elever f rån Indien , Jugoslavien och Sverige clel

tagit i kursen. 

E tt av de iimnen som detta år var föremål för diskussion var be

tit la t: "The performance of nuclear fission rockets". Föredragande 

var Dr O H \Vyatt, Senior project engineer, 1-Iawker Si clde ley 

Nuclear Power Co Ltd. , vilken på ett synnerligen fängslan de sätt 

redogjorde för de svårigheter, som är förkn ippade med användande 

av atomkraft för rymdfarkoster, men även för de stora fördelar 

atomkraften har jämfört med kem iska drivmedeL Den fö lj ande ar

tikeln utgör en samman fattning av de enligt fö redragsh ållaren vä

sentligaste pmblemen, som hiinger samman med utnyttj ande av atom

kraft i fram t i elens rym el farkoster. 

Det "enklaste" siittet att utnyttja atomkraft som drivkraft är 

helt enkelt att uneler högt tryck pumpa en gas eller vätska genom 

en a tomreaktor. Gasen eller viitskan blir då upphettad till en mycket 

hög temperatur och om man därefter låter drivmedlet expandera 

genom ett munstycke erhålles en drivkraft, som bland annat är 

proportionell mot utströmningshastigheten. E n trolig utformning av 

ett sådant arrangemang visas i fig l. 

I USA arbetas på ett sådant projekt, benämnt Rover, och det haf 

l 
l 
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_ ny t t i g las t 

contro l 
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r 1 1 
behållare för drivmedel 

l l 

l 
1,5x1,5 m reaktor 

_L_ 

Fig. I . 

nyligen rapporterats, att lyckade markprov utförts i Los A lamos. 

Man använder sig härvid av väte som drivmedel, vi lket får passera 

en uran 235-grafit 'reaktor. 

Föredragshållaren hade räknat på två olika typer av "atomma

skineri". Atomreaktorn skulle antingen arbeta med uran eller pluto

nium, och drivmedlet sku ll e va ra antingen väte eller ammoniak. 

Raketerna sku lle vidare vara enstegsraketer, och elen ka lkylerade 

arbetstemperaturen hos reaktorn ca 2 000° C. R esultatet av beräk

ningarna visade, att man då erhåller en specif ik impul s på mellan 325 

Och 900 sek. Motsvarande värden för kemiskt drivna raketer är f n 

250 sek, i en framtid kanske 400 sek. Den beräknade totalvikten 

blev 100- 1 500 ton med en nyttig last av max 50 ton. 
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12000r------,-----~----

m/s 

o 800 1600 2400 
h~j & ~ver jordytan, km. 

Fig. 2. 

.)) III /J(] s f iyft c/ C Il. 

a= erforderlig banlns r· · 
för en s~re llir . . rgher 

b = crfor~e rli g hasti~hn 1 .. att na V ISS höjd . Or 

c = erfo rderli g utskjutni 110 l · l f oS-lastig 1ct ör en sa tellit. 

d = erforderli g hasti ghet för 
att komma ur Jo rdens 
dragnmgskraft. 

Den hast igh et som elen skisserade rymdfarkosten erhåller d;\ allt 
drivmedel ;i r förbrukat erh ålles ur ekv: 

M 
o 

V = I gin - gt 
b o M b 

b 

I = specifik impu ls. M = rak etens massa vid start. M = rake-o o . b 
tens massa då a llt drivmedel iir förbrukat och t = brinntid en . 

b 

sluthastigheten ~ir av den största betydelse för utformningen av 
rymdfarkostens motor. Den höjd till vi lken den hunnit uneler samma 
tid är av unelerordnad betydelse . Den hastighet som erfordras för 
olika i1ndamål framgår av fig 2. 

~oo.----------------------

/000 f--------+-
[{J 

n 
;:1 
P. 
~ . .... 

Fig. J· 
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L igg miirke till att clet fordras en hastighet av ca 9 000 m j s för 
att placera en satellit i en omloppsbana ca ..J.OO km över jordytan 
och att en hastigh et a v ca 12 000 m js är kravet för att farkosten 
skall komma fr i från jordens dragningskraft. 

Val av dri'!-'II! Cdcl. 

Som framgår av tidigare ekvation iir elen specifika. impulsen av 
stor betydelse för hastigheten. Den specifika impulsen är hl a be
roende av iimnets specif ika viirme c vars teoretiska viircle ar: 

p 

7 G ... o • l GG c = -----. for tvaatomrg· a !!"aser oc1 c för enatomig·a p 2 M ' " p 2 M 
gaser. G = gaskonstanten. M ämnets molekylvikt. 
. E n låg molekylvikt kommer således a t t ge den högsta spcc i fika 
1nlpulser ,för en given maximal temperatur. 

Variationen i specifika impu lsen för olika drivmedel som funktion 
~:temperatu ren framgår av f ig 3. Dr \Vyatt valde att för sin studie 
hxera a rbetstemperaturen ti ll 2 000° C. Specifika impu lsen för viite 
bli r då 675 sek och för amm oniak 325 sek under fö rutsiittn ing 
att ;gasen får expandera från 46 ti ll 3,2 kgj cm2

. 
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Tyj> av atomreaktor. 

Studicn förutsittt er termiska reaktorer med grafit som modulator 
A t t .~Ta i i t valt s som modulator beror på dess goda värmccgenskape

1
: 

och at t den mekaniska hållfastheten ä r tillräcklig upp t ill 2 5Q()o C 
En annan tänkbar modulator är beryllium, vilken skull e ha g- ivi; 
en minc1re reaktor. men nackd elen med detta ämne är att det smiilter 
vicl 2 :!00° C. 

J·:n atomreaktors storlek besbms av det radioaktiva ämnets kritiska 
massa. 

Efter stud ium av förhållandet kritisk massa - reaktorstorlek Yalcle 
clr 'vVyatt för sina fortsatta beräkningar att stuelera två reaktorer 
niim1igen: a l en 3,7!5 X 3,75 m uran 235-grafit reaktor och h) 
en 1.:) X 1,5 m p lutonium 239-grafit reaktor. För elen förstn iimnda 
r eaktorn blir den kritiska massan ]20 kg, om förhålland et uran
grafit iir 0.:-i r;;; och laddningstätheten 0,5. För p lutoniumreaktorn 
bli r den kritiska massan 7 kg under i övrigt samma förutsätt ningar 
som för uranreaktorn. Reaktorn är tänkt som en cylinder med höj
d en= rl i a metern. 

Vi Id herä/m inga r. 

Dc beriikningsg-runder som använts har varit följande: 

a ) Vikten av reaktorbehåll aren har beräknats till en femtedel av 
reakto rvikten. 

b ) Vikten a v tryckk ~irlet nmt reaktorn plus vikten a v dysan = 
:J3.>xn~ kg cEir ]) = reaktordiametern i m . 

c·) V i klen a v turb inpumpen för pumpning a v dr i vmecl let genom 
rea ktorn = en tjugofjärded el av hästkraftantalet för pumpen. 

d l Vikten av behållaren för drivmedlet = en tiondel av vikten 
a1· clri vmcdlct för viite och en tjugofemtedel för ammoniak. 

Hesu1tald av ber~ikningarna redovisas i tab l. Av denna framgi'tr, 
att tankvikten iir en mycket stor del av elen totala vik ten, då allt 
clrivmcdd förbrukats. Det iir cl~irför av största betydelse, att denna 
vikt h ;"t1J s nere så mycket som möjligt. 
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]?y!l!dfarlwslcns 1tiforlllniny. 

Sinthastighe tens heroende av farkosten s totala vikt framgår av 
fo· 4. I fig -+a visas iörhållanclet för en farkost utrustad med den 1

"- .1·e reaktorn och med väte ·som drivmedel (kurva a nvttig last stoi -
_ 0 kg och b med 25 tons nyttig last). Som framgår av dessa kur-
: r kan en sådan raket nå en hastighet, som är tillräcklig för at t 
1 
!acera den i en omloppsbana runt jorclen. Väljes däremot ammoniak 
~om drivm edel bli1· hastigheten för ringa , fig 4b. För den mindre 
reaktorn ~ir motsvarande värden dc i f ig 4c visade och som syn es 
kan en rakd utrustad med en sådan reaktor och med väte som driv 
medel anviindas som satellitfarkost, varvid elen nyttiga lasten maxi 
malt kan va ra J O ton (kurva b) . Anviindes däremot ammoniak bli r 
hastigheten för li ten. 

Sammanfattas de gjorda beräkningarna erhålles följande: 

Radioaktiv t ~im n c 
Modulator 
Reaktorstorlek 
(cliam x höjd m ) 
Laddningstäthet 
Kritisk massa kg 

Drivmedel 
Förvaringstemp °C 
Max gas temp °C 
Jtiax graf it temp °C 
Specifik dragkraft sek 
Pumpaggregat, hk 
Drivkraft, N 

Vikter 
Reaktor med tillbehör, 

kg 

a) utan last 

'Totalvikt, kg 
Drivmedelsvikt kg 
Tankvikt krr ' 

' b 

16 

Plutonium-239 
Grafit 
1,5X 1,5 

o. s 
7 

U ran-233 
Grafit 
3,75 X 3,75 

0.6 
120 

Väte Ammoniak \ ' äte 
-259 
2 000 
2 500 

670 
51 800 

215 000 

8 500 

125 000 
106 000 

10 500 

- 33.:> 
2 000 
2 500 

325 
23 600 

575 000 

7 500 

250 000 
232 500 

9 300 

- 259 
2 000 
2 500 

675 
218 000 

1810 000 

85 500 

l 000 000 
880 000 

85 000 

Ammoniak 
-33.~ 

2 000 
2 500 

325 
137 000 

3 315 000 

79 000 

1500 000 
1370 000 

54 500 
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S]uthastighet, mj s 

b) 111 ed last 

Last, kg 
Sluthasligh et, m js 

~ ~lO 

10 :JOO 

J() 000 
s 300 

Den radioaktiva strålniugen. 

J 3:3 
(:) (;)0 

10 000 
G 000 

300 
s 715 

2;) 000 
s 000 

~33 

135 
6 500 

25 000 
6 000 

Möjligheterna att bemanna en atomdriven rymdfarkost beror i 
jörsta hand på om det iir ~11öjligt att skyelda elen medföljande för 
radioaktiv str~dning. Om elen medfölj ande placeras 60 m från reak
torn skulle ett 22 cm tjockt skyeld av bly reducera strålningen till 
25 rem., en dos som väl kan accepteras. Om reaktorn enelast används 
utanför jordatmosLiren skulle ett lskyclcl vägande ca 500 kg vara 
tillräckl igt, skall elen däremot användas j :im väl i atmosfären erford
ras ca l 500 kg per ~11an. Avgaserna fri'm motorn kommer ej att bli 
särdeles raclioaktiva beroende på vätets och ammoniakens svårighet 
att bilda raclioakti va isotoper. 

Problemet är emellertid att bem;istra elen radioaktiva strålningen 
från reaktorn 0111 elensamma återvänder till jordatmosfären. stor
leken av denna strålning är jämförbar med en 1,5 kilotons atombomb 
för elen mindre reaktorn och en 26 kilotons för elen större. Detta är 
inga särskilt imponerande siffror jämfört med vad atmosfären hit
tills har absorberat, men det kan bli ett tungt vägande argument mot 
bruket av atomkraft i rymdfarkoster. Det kan nämligen vara svårt 
att på förhand säga var en sådan reaktor kommer att landa. 

Jämförelse med kc111·isl<t drivna raketer. 

I nedanstående tabell har maximal sluthastighet fö1· kemiskt resp 
med atomkraft drivna enstegsraketer jämförts. Som framgår av den
na tabell har elen mindre reaktorn med väte som drivmedel bättre 
värden än framtidens kemiskt drivna raketer. Samma reaktor med 
ammoniak som drivmedel kan ge en hastighet som ligger mellan 
nuvarande och kommande kemiska raketer. Den större reaktorn med 
Väte som drivmedel är slut ligen jämförbar med framtidens kemiskt 
drivna raketer. 



SLUTH/\STIGH ET M, S 

Total vikt 
Kemiskt drivna rakete r Med awmk raft dr ivna 

Llst l. as t D agens 

l 
Morgon-

l l 
utan kg ko- H ast dagens H ast m/s Reakwrtyp 

" m/s H as t m/s 

I 2 5 000 o 4 300 J O 0 00 r o soo P u-Gr 
l O 000 2 Soo 6 soo 8 jOO » 

2 50 000 o 4 6oo lO 000 9 J OO >> 

ro ooo 3 j OO 7 9 00 6 000 , 

l I 000 000 o 4 300 J O 0 00 8 775 U-Gr 
2 5 000 3 7 0 0 8 000 s 000 » 

l f j OO 000 o 4 300 JO 000 6 soo » 

25 000 4 000 8 500 6 000 » 

rak~ 
. -----Dn v. 

medel 

--
H" 
•> 

H" 
" 

NH :: 
•> 

N H:: 
l ,, 

Tu llverkets kustbevakning 

A v t ullkontrollör TOR SCHöTT. 

Tullverk ets ku stbevakning ska ll vid beredskaps- eller k rigsti ll s tånd 

stå till marin ens förfogande och redan i fred förekomm er en v iss 

samverkan. Det ka n kanske cl ~irfö r va ra ptt s in plat s att hiir närmare 

presentera denna organisation. 
])en centrala ledningen u tövar generaltu ll styrelsen, diir gränschefen 

(ge ) näm1ast iir ansva rig för kustbevakningsfrågor. I U meå, Stock

holm, M a lm ö och Göteborg sitter cheferna för Norra . (Nkclc), Östra 

(ökclc ) , Söclra (S kclc) och V~istra (Vkclc ) kustc1i strikten. K ust

distrikten ii r indelade i kusllullm ~ist a rområcl en (ktmo) som i sin tur 

består av två t ill fem ku stposteringa r (kp ) . 

Person alen. c :a 400 man, besitter redan vid an tagningen nav iga

tionskompetens. i allm iinhd dokumenterad genom skepparbrev, mo

torsköta rkompetens och flera års s jövana från handels- ell er f iske

fartyg. J\ lla ha r körkort för bil. Tj ~instetitlarna ~ir ku stlullmästare 

(ktm) , ku stöveruppsyningsman (köm ) , fö rste kustuppsyningsman 

(fku ), ku stuppsyningsman ( kum ) och kustvakt (kv ) . 

T ullvcr!?c ts or.r;anisa tio n. 

Kungl. Genera lrullsryrelscn 

Gräm·chefcn 

pn!> tc ri ng;ll· 

22 kusnull
mist:1 rom r3dcn 

50 ~rinspos rc r in g:~r 



Tullracem Tu p o, Långedrag, I 5 m lång, 1 dieselmotor d 18 5 hk1, 
2 bensinmotorer d 225 hkr, byggd I959 och tulljakten Tu 26, r2 m läng, 

I dieselmotor d 70 hkr, byggd I9 37· 

Tullv erkel s kustbevakning disponercu· c :a 70 motorbåtar och c :a 
40 bi lar .. \mm finns några båtar fån 30-talet ( tulljakter av koslertyp 
och tul lslupar) i tj:inst, men moderniseringen fortskrider i så snabb 
lakl som anslagen medger. Umle1· dc sista åren har tullverket från 
marinen erhållit ett antal min svepare av M 7-typ och de utgör kus t
bevakningens slÖrsta fartyg, med hela resp kustelistrikt som hcvak
n ingsom rit el c. 

l )c modernaste tjänstefartygen :ir byggda i b ttmetall ell er i plast. 
n l a förekommer l G m långa racerbåtar av Eittmctall med en diesel
motor och två bensinmotorer. Liknande tulljakter med två clieselmo· 
torer planeras. Den största plastbåten är 9 m lång och har en l1en· 
sinmolor pf't :200 hkr. 

Samtlig a b[ttar och bila r :ir numera utrustade med uk-raclio, som 
förutom ku stbevakningens egen f rekvens även har polisens riksfre
kvens. Fasta samband scentraler sköter kontaklen mellan elistrikts
ledningen och clc rörliga stationcrn:t och irim dessa till flygJ>h 11 

fullkryssa ren Tv 12, 

Strömstad, 21 m 
fång , 2 dtes elmotorer 
a )00 hkr, byggd 

195° · 

Julijakten Tv 224, 

Bleket, 14 m lång, 
I dieselmotor d 16 5 
hkr, byggd 1955. 

231 

Tullracern Tv 34. 
Lysekil, 10 m lång, 
2 bensinmotorer d 
10 5 hkr, byggd 
I950 . 



T 11 lljakten T v 26, Långedrag, 12 m lång, I dieselmotor d 70 hkr, byggd 19J?. 
(I bakgrunden T v po). 

och kv-utruslade fartyg. I samband med tel efonnätets automatist:ring 
har vissa sambanelscentra ler även fått överta telestationernas gamla 
uppgift som brancllarmcentraler. 

Tu Il verkel s kustbevaknings hu vucluppgift iir att övervaka tu ll för
fa ttningarnas efterlevnad och att se t ill att sjötrafiken följ er be
stämda vägar. Tj~instgöringen består huvudsakligen av patrullering 
inom posteringarnas bevakningsområden [tre t runt under all a t ide r 
på dygnet. FJärigenom får personalen en ingående kännedom om 
vattenvägar, trafik och människor inom varje begr~insat om ri'tde. 
Denna sakkunskap har man velat utnyttja ~iven utanför den egent
liga tu ll tjänsten. Efter hand har cbrför en rad nya arbetsuppgi fter 
tillkommit. 

Det förhållandet att kustbevakningen ständigt har båtar till sjöss, 
som alltid kan nås på radio , har gjort att denna organi sation har 
blivit flitigt an litad vid sjöräddningsfalL De fl esta tu llbåtarna iir 
numera rörsedda m ed linkastarapparater. Många gånger får också 
tullbåtarna rycka in för sjuktransporter i skärgårdarna. 

Tullverkets kustbevakning bar även till uppgift at t övervaka jakt
och fiskeförfattningarnas efterlevnad . 

Ku stbevakningens fredstida marina engagemang innefattar rappor
tering av främmand e örlogsfartyg och andra fartyg, som kan vara 
av speciellt intresse. Kustdistriktcheferna biträder vid uttagning 
av civila båtar för marinens krigsplan läggning. Vidare ordnas 

23!) 

· l l ltlo"v·, ts l1.ll sy1l över mili b ra l för ma n n ens persona o c 1 . tr;~.nsp01: er 
1Jäcrgmngar m m. . _ . o . • _ • . , . ~ 1 I l.:rig skall ktJ stdi s tnktcl~ e i crna mga 1 mannkomn~ ,111dos l a hCJ n~ 

· ku slbevakningspoli schet er och personalen, som cl a k ~ ll :1s l,u st 
so~~kn ingspo li se r , komm er alt inordn as i M_KD-or~anJ sal~oncn : Av~ 
b~cten ;\r al t alla blivande kustbeva l~nmg;poh se r 1 h ed_ ~ k ~~ l l . :~nom 5

o t redag·ars ku rs va rt l reclJ e a r. J,urserna 01clnas ,uh ,., en av o·•t enl l" l 1- . o· "'' 1 .. · 1 C:MY och s)·flar t ill att un e er atl a samver .:an l d 1t> veclerJOJan ce "- · . ' . . .. . . . 1, _ 
Ol·i enterino· om m annens organ1 sal1on och ovnmg l c e upp ()'enon1 ,., . , . l l.. . . . . t :ifter, som åv ilar ku stbe~akntn~spohsen . Genom p a11 a ggnmg,_ u -

"' . · g· och utbildnino· 1 ±red raknar man med :1tt g01 a tullvetkels rustnm · "' . . .. . .· T 1 kustbevakning till en etfekt1v tor t rupp t1ll lVf J,l , . 



Korrosion i kondensortuber 

En historisk överblick 

Av kapten BO GRA NATf-i 

~tr;[van efter att uppnå högre effekter och större krafthelopp har 
i a l la utvecklingsled varit förknippad med svårigheter. Ofta har de 
st iirsta hesv;iren ej legat i huvudmaskinerierna utan i st;illct på 
smiirrc clctalier i hjiilpanordningar. Så har t ex varit fallet vid ;inu . 
maskiner för fartygsbruk och kraftverk i land. Problemen mecl k()~ 
dcnsortuhcr har hiir uneler utvecklim!·cns o·ån(J' varit hetvelan de ""-..., b b J . :--,'-

]1()111 att korrosion av olika typer förorsakat skador på kon<leJNir
luhcma. Orsakerna t.ill och förebyggandet av kondensorskador ha r 
varit hbncl dc största hindren på vägen att utveckla och utvidga an
Yiinclningen av turbiner för sjömaskinerier. 

Kondensortuber tillverkas i regel av m~issing, därför alt delta 
material har många värdefulla egenskaper. Mässing är ett relativt 
billigt material, det ir lätt att forma och bearbeta och har god vär
meleclningsförmåga. Metallen har också elen för detta ~indamål nöd
viincliga egenskapen, att dess yta uneler inverkan av luft och andra 
svaga korroderande medier överdrages med en tunn oxidhinna, som 
skydelar för vidare angrepp. Detta ytskikt skyddar dock endast 
till en viss gräns av mekanisk, kemisk eller galvanisk åverkan. ökar 
de yttre angreppen uppträder skador, metallen korroderar. 

N u mera särskilj er man fö ljande olika typer av korrosion. som 
kan uppträda vid mässing (en l K. Eichhorns.) : 

l ) Allm~int korros ionsangrepp, som innebär ett kontinuerligt men 
långsamt avhigsnancle av skyclclsskiktet. 

2) Korrosions-erosion, som ger lokala, gropformiga angrepp or
sakade av luftblåsor och fasta partiklar i det genomströmmande 
vattnet . 

3) Avzinkning, innebärande att ytskiktet inom vissa partier ut
armas på zink och man får kvar en porös och sprödmassa av koppar. 

Bild 1. 

Korrosions-erosion genom årzg,t. (E f ter K. Eichhorn8
.) 

-:1: ) Angrepp genom avlagringar, vilka {r~im s t orsakas av levande 

oq:;ani smer. 

~) Spänninoskorrosion orsakad av kvarslående spänningar l ma-J ,.., ' . 1) tcri~let .vicl samticlig n~ir va ro av ammoniak eller ammer. 

ti ) Korrosionsutmattning, en samtidig inverkan av yttre pi'tk~inning
ar och konosion sangrcpp. 

Denna kla ssificering av cle olika korrosionstyperna, som kan upp: 
tr~tcla i mäss ing. har ursprungligen ej varit lika ele_~aljeracl uta_n sa 
smånino·om vuxit fram. Avzinknin gen och det allmanna _korroswns
ano-rep;et skiljde man tidigt på, medan spänningskorroswn och ut
m;~ttning·skorr~sion i regel sammanfattades under . ett begrepp o och 
då helt' enkelt ka llades för sprickbildning. I-Iuruvtda dessa tva se
nare typer skull e hänföras t ill korrosion överhuvudtaget var man 
till en bör i an oanska l veksam om. . 

Redan ticlio; kund e man fasts tälla, att svårighetsgraden 1 korro-
sionsangrepp~t berodde på dels legeringens sammans;ittning, dels _d~t 
korroderande med iet el v s i regel havsvatten. Bolemecllet mot _1,01 -
rosionsskaclor shJl lc sttleclcs vara att finna i ~indringa r i de anvancla 
1egeringarna eller renare kyl v alten. . o • 

Angr~insamle korrosi onsproblem fanns .. r edan 111nan angma~k1~1en 
började bli allmänt införd på fartyg. I bol']an a_v ~-800-talet g]~tcles 
nämli(Ten unelersökningar för att söka få ett forbattrat korrosmns
motstånd hos kopparförhydningen på fartyg. Bl a togs 1823_ ut ett 
patent på en kopparleger ing, som sku~ le var_a mera korrosiOnsbe
ständig än ren koppar. s lutgiltiga lösnmgar lat dock v:inta på sig, -



och und er hela senare delen av J::\00-t;tlct hadc mztn stora p roL lc:n 
med have ri er pit kopparcl etalj er. 1 

N ågon större intensitet på undersökningar och for skning· in111ll 
korrosion somr~td e t kom dock e j ig{mg, förrän ångma skin en !; 0111 i bruk p[t a Il va r. V erkligt kritiska blev problemen i slutet a v l:-\()()_ 
ta let, då man i s in striiv<tn att öka effektbeloppen hos fartygsmaski 
ner ier införde vall cnrörspannan. Lkn gamla eldrörspannan \;t r ei 
<i. känslig liir föroreninga1· i matarvattnet. medan i vattenrörspan ~ 
nan redan myck et sm å halter av iöroreningar ger störningar i he la 
systemet. !\ edan en kloridhalt av 25 gram per liter orsak;1r skadfJr 
p;l kondensorer. överhettare och pannor. 

Inom bri tt iska f.lottan var man tidigt uppmärksam ptt korrosi,Jns
problemet i kondensortuber. l\IIate rialet i tuberna va1· till att hii ria 
med den vanl igen förekommande legeringen med 70 '/o koppar o~h 
30 °/o zink. De många haverierna medförde, att man sökte kom ma 
f ram till en mera motståndskraftig legering. A r 1890 föreskrcY 
;m1irali tetet, att man in om :brittiska flottan sku ll e anviincla en le
gt:ring med 70 Ofo koppar, 29 % zink och 1 O/o tenn, en legni ng, 
som seelan dess gått uneler namnet am iral itetslegering. 

Men hesv~i rligh eterna försvann ej i och med införandet av denna 
legering. varför und ersökn ingarna fortsatte. U nder de första [m~n 
av l!JOO-talet gjordes omfattande registreringar och undersök ni ngar 
av inträffade haverier på kondensortuber i engelska f lottan . Med 
eng-elsk hjälp utfördes även unelersökningar inom delar av elen ryska 
flottan . Brittiska amirali tetets unel ersökning visade bland annat , att 
variati onerna i li vs längel hos kondensortuber var avsev~irda. f rån 4 
till 20 år, att orsaken i n~istan alla fa ll var avzinkning samt at t livs
längden i regel var kortare fö r landanlilggningar iin för fart~·gs 
maskiner . 

Aven enskilda forskare sysselsatte sig vid denna tid med unde r
sökningar <tv kondensortuber. Två engelska forskare kunde konsta
tera. att n~irvaro av bly och järn i mässing ökade dess benägenhet 
för konosion, medan tillsats av tenn hade en skyeldande verkatL 
En tysk fors ka re försö kte förb~ittra korrosionsmotståndet genom 
att tillsätta fosfor. En annan tysk föreslog år 190:l. a tt man sku ll e 
skapa ett hållbarare skyeldsskikt genom att föra in järnspi ra ler i 
nya konclensortuber. Dessa järnspiraler, som var mera korrosions
ben~igna än miissingen, skulle dra på sig huvuddelen av korrosions
angreppen och således ganska snart förbru kas. Under samm a tiJ 

Bild 2. 

Rörv ägg med Liksidig a·vzinkning. 50 x. (Efter K. Eichhorn 8
.) 

skull e ett kraft igt skydelsskikt ostört kunna hitdas _på ins~c~an aY 
kondensortuberna. Detta system kom aldrig till prakt1skt_ utf_orande, 
men en modifierad princip härav rekommenderas tortt_~ra~de . 
Det anses nämligen, att man vid inkörni ng av maskmcner __ t~r t~-r~ 
tygsbruk bör göra detta i så föga föro re_nat vatten _son; mo~hgt~ _tor 
att skyddsskiktet skall kunna utbildas Jam~-- och_ h h ha!lba1 t. F lOV 
körningar mecl fartygsmask inerier bör därtur forsta gangen eJ sk~e 
i anslutnin o- t ill varv med smutsigt flodvatten utan helst u~_e tdl havs. 

.. . "' . · l 1 . t.d eJ· s·•t ll[)pmarksammacl Spannmgskorros10nen var v1c c el11M l ' .. 
och hade i varje fall ännu ej fått det namn ~~m -nu anvancls. _ Man 
kallade helt enkelt denna typ av korros1on for spn ckbJlclnll;g, och 
sådana skador på kondensortuber omnämnes redan omknng a:· 19?0 
i samband mecl utvecklingen av brittiska torpedmaskmen er. l•.n vtss 
känsla för vad som var elen ve rkliga orsaken torde man do:k ha 
haft, ty man kunde konstatera , att oglödgadc matenal. el _v s _saclana_ 
med kvarst~tenclc bearbetningsspänningar, var spec1ellt kanshga 1or 
korrosion. 

l. 1 - l · oen ti ll en specie ll inrikt-I Storhritannien kana 1serac es tors .;m n,; 



nmg år 1910, då "Institute of :\letals" tillsatte sin ''Conosion \ ·, 
mitte". Denna kommittc utförde under tv:t decennier betydand e j 111

1111
-

ningsarbetcn p;l m:iss ing 70: 30 och nmiralitetsmässing. sk

"._[ '?ournn l o:f tbe ,Jt:stitute of Mcta lso" från år 19 14 hmna ,; 111)1
,_ 

,_, 1ttet om Jn tt,tffacle iall av skador pa kondensortuber 1 en<> l"! .
1 
.. 

'j o 1908 ..... s\<( 
1 ottan. Ar . var c :a 2.!'JOO.OOO kondensmtuber i brul · ,\ 11t· 1 
. '-· " ,j \:l 
mrappmlcraclc skador var: spruckna 21, korroderade och perlor\:-
t:acle 69, totalt 90 ellet· J j 28 000 per {tr. Uneler dc fö lj ande fem ;ircn 
okade anta let kondensortuber avseviirt i samband med flott a 11 · 

o . s 11[-
byggnacl. Ar 1913 var anta let kond ensortuber i bruk c :a 3 800 OO(J 

1\ntalet skador under {t ren ]912 och 1913 vat· sammanlagt: spn1 L·k n~ 
6!, korroderade och perforerade J 3 1, totalt 192 eller J j GO.OOO per. 
~;~led~s en be~yclanclc nedgång seelan 1908. Anta let skador vnkar 
Jorsvmnancl e l1tet och horcle ej haft någon nämnviirc l IJc!yclelse. ,\ len 
man måste komma ih åg, att antalet kondensortuber i maskinniet 
på ett stort fartyg är avsev:irt. Ett slagskepp ka n ha c :a J 8 000 tu
ber och skador på en enda av dessa iir tillräckligt tör att or.-;ak;1 

fartneckittn ing eller kvarh ålla fa rtygel i hamn. Att sftdana hän delser 
också intri(ffar ger sir John Jellicoe belägg för i s ina memoarer 
"The Grand Fleet". J-Jan beklagar sig där vid flera tillbilen iivcr 
alt fa r tyg på grund av kondensorskador tvingades att kvarbli i lJa
serna. Förhällanelena var naturligtvis iinnu mer irriterande som ami
ralens flottf laggskepp "Jron Duke" hörde till ett av de mest utsatta 
farty~en. \ ,Y in ston Churchill satte också sitt speciell a namn p tt dessa 
haven er; han kallaJe dem "condenserities". 

Men även motståndarsidan had e säkerligen sina kond ensorbes\ ii r. 
Efter J :a världskrigets slu t fann man, att tyskarna hade an vii nt 
tuber mecl inviinclig beläggning av bly eller tenn, en metod som i 
senare ticler ;her kommit i bruk i s k compouncltuber fastän beb<ru-

. •• . ' t-l:":' 

nmgen utgores av andra meta ller. I s in första ut formnin (T var tro-
ligen ej denna metod tillförlitlig, ty till tyskarnas moderna

0

ste fartyg 
under l :a v:irldskriget hade anviints ungefär samma kondensortubs
legering som i de engelska fartygen. 

På grund av viiridskriget hade forskningen på kondensortubsle
genngar ,eJ kunnat bedrivas så in ten si v t , men efter krigets slut 
kom elen åter igång. E n ny legering lät nu för förs ta o-ången ta la 
o?1 sig. I s_lutet av 1910-talet höll man i USA på att uncl: rsöka ol ika 
~lckelleg_ermg_~r, och så småningom kom man iiven fram ti ll en lämp· 
bg legermg for konclen sortuber. Man fann att en legering av 70 °/o 

Bild J. 
Spänningskorrosionsspric.ka. 1,5 x (Efter K. EichhomS.) 

koppar och 30 % nickel va r mycket korrosionsbeständig och fram
för allt motståndskraftig mot de farligaste angreppen, avzinkn ing och 
spänningskorrosion. Avzinkni ngen måste ju helt utebli, eftersom 
ingen zink finns närvarade. I engelska flottan började man på för
sök använda denn a legering omkring 1922. Under 1920-talet fram
kom ytterligare en ny legering, aluminiummässing, med samman sätt
ningen 76 % koppar, 22 °/o zink och 2 Ofo alu minium. När det gäll
de konclensortuber, där man stä llde mycket höga krav, kom va let 
att stå mellan kopparnickel och a luminiummiissing. I Storbritannien 
och USA utföll i regel materialvalet så, att krigsfartyg utrustades 
med kondensortuber av kopparnickel, medan aluminiummässing of
tast användes av handelsfartyg. Ivlen :iven elen gamla amiralitets
mässingen var fortfarande i bruk, och dess korrosionsegenskaper 
hade även förbättrats, sedan man funnit, att en r inga tillsats av ar
senik avsevärt minskade avzinkningen. Valet av legering var i hög 
grad en kostnadsfråga. Kopparnickel var ungefär dubbelt så dyr 
som de båda andra legeringarna, ett p risförhållande som fortfa rande 
består . 

Från 1930 och f ram till våra dagar har skadorna på kondensor
tuber blivit alltmera sällsynta. Rapporter från amerikanska flottan 
år 1948 omtalar, att ingen omtubning av hu vudkondensorer utrustade 
med kopparnickeltuber har behövt göras på något krigsfartyg sedan 
1933. P å transportfar tyg, som byggdes under 2 :a världskriget för 
amerikanska flottans räkning, måste man på grund av brist på nic
kel anv~inda ami ra litetsmässing i kondensortuberna. Dessa tuber var 
ej lika motståndskraftiga, utan omtubning må ste ske i många fall, 

Från brittiska flottan omnämnes i officiella källor enelast ett fall 
av korrosion i kondensortuber under 2 :a världskriget. Även i svenska 
flottan ä r skador på kondensortuber mycket säll synta. Uneler bered-
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Bild 4· 
Utmattll ingsbrott. (E ft er K. Eichhom R.) 

skapsti den in träf lack visse rligen skador, men dessa kan hänfiir~Ls Li\1 
oliimpliga legeringar a v kristiclskvalit ct. chir tenntill satsen nt!J 1·t ts 
mot lJly. 

.\ ven om korrosiunsskador i kondensortuber ~\ r synn e rli.~·en oval l
li ga. forts~itt er dock fo rskningen p ;"t korrosion i miiss ing. J\'la n siikn 
h~ir v icl friim st klarbgga korros ion ens mekanism och natur och ii t· i 
första hand int resserad av spiinningskorrosionen. Denna skadetyp 
kan genom sin plöts liga och oväntade uppkomst orsaka hes viirl iga 
have ri er. "!vlateri a lets bearbetning och värm ebeh and ling är h iir vicl lag 
mycket vi ktigt att kiinna till för att kunna bedöma hur en skada upp
kommit. R edan till synes mycket sm~L bearbetningsgrader kan ge obol
liga skador. 

Stort intresse iignas också å t kopparnick ellegeringarna, som visat 
sig vara mest motst ;"mcl skraft iga mot korrosionsangrepp. Nickel iir 
emell ertid. som nämnts , en dyr och ganska säll synt meta ll , och för
sök har gjorts och gö rs fortfarande för a tt minska nickeltillsatsen, 
utan att för den sku llmaterie legenskaperna försiimras. K opparnickel 
iir så v itt man kan bedöma en framtidsm etall för kondensortuber 
och to rde a lltmer triinga ut de övriga legeringarna . 

Utvecklingen s gång belyses av fö lj and e uttalanden av l re engelska 
amiraler (E ) : 

Engineer vice-aclmiral sir H enry J. O ram , y ttrad e [n· 191-! inför 
"I nstitute o( Metals" bl a: " ... Th ere is no par t of the mach inery 
of ships on which more th ougt and time has been besto wed, or 
\\·hich l1as a more far -reaching effect on the r eli ability of the machi
nery than that seemingir simple article - the conelenser tu bc .. . " 
och han s eftertriiclare engineer viceadm iral sir George Gooclwin inför 
samma församling å r 1920: " .. . O ur most important use of non
feno us metals is in condenser tubes, and as we have these tubes 
at present in the Navy, we a re. T think, fully satisfiecl with what 
our manufacturers. afte r yea r s of patient enclea vour. have given us, 
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t that we want just a little more freedom from sea-water cor-)(cep . . . _ _ . · e . " · samt slu tho·en seelan kopparmekels egenskape1 v1sat s1g ros ton . . . , a . . - . - -o· -)'io·sna yttrade En()"meer-m-ch1et of the Royal Navy, sn Gemoe över c b . b . - l . h 
e · " Ct!pro-mckel o·ave us that peace of mm d fot w 11c we preec . · · · b 

1 
c1 been search ing for so many years .. . ". _ . 1

a Kond ensortuberna är således mycket v1ktJga det~~ J er. För ett 
· . t'a1·tycr l·an en läcka på en kondensortub vara avgorande fo r se-kngs b '" . . . . . .. . . -er eller nederlag 1 en knt1sk s ttuatJOn, for ett hancle lsf~ t tyg kan 

g tsvarancle läcka orsaka stora ekonomiska förluster, antmgen det 
:~ler försenade leveranser av gods eller för längel liggetid i hamn 
; uer på varv. Om man ser fra måt i ticlen och tä1:~.:er på atomkraft
verk med de ökade säkerhetsanordningar, som kravs for dessa med 
hänsyn t ill det radioaktiva av fall et, kan h a~e_rie r . p~ k~ncl enso ran
Jäugningar ge oöverskådliga skador. En slutg tlt tg elm:mem~g av kor
ro~ion på kondensortuber är därför i högsta grad onskvarcl. De~ta 
kräver uppmärksamhet av utnyttj a ren och noggrann kontroll av ttll
verkaren. Ti llverkningen av kondensortuber är ett av de få områden 
där en 100 % -ig kontroll är nödvändig för att produkten skall få 
en godtagbar funktionssäkerhet. 
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Litte ratur 
NARV I K. 

Av Dona ld Macintyre, Evans Brothers Ltd, London, 1959 . 

Då och då händer det i Storbritanniens historia, att militära neder lag "-V

slöjar allvarlip missgrepp ifråga om korandet av högre chefer. Det ha r vid 

öådana tid igare tillfällen blivit uppenbart, att förnäm börd och stor för mii"cnl 
. h ~ 

Jämnat vägen för vederbörande eller att slentrian och nepotism haft en olyck lio 

andel i utväljandct a v dem, som senare inte visat si o- hålla måttet S~ v , o · ~\ ar 

det för ett sekel sedan efte r den lätta brigadens dödsritt vid Balakl ava unJcr 

Krimkriget. Vår egen generation upplevde under första världskriget det bl odiga 

Galhpollflaskot, som kostade England över zoo.ooo un ga liv och som senare 

kartlagts - främ st av Alan Moorehead i >> Gallipoli" - som en oun dv ik li 

fö lj d av ett olyckligt val av mannen i högsta ledningen. Sir Ian Hamilro~ 
hade den gången sin vänskap med lord Kitchener att tacka för sin höga pos t. 

Han förmådde ::dd rig frigöra sig från den stare mannens skugga; hans hand

lande blev osjälvs tänd igt, ett ideligt upprepat försök att kopiera Ki tchcncrs 

tankegångar i d e olika svåra situationer, som han själv sattes att söka bem:ist ra. 

Han bras t i handlingskraft och initiativ. Han trodde aldrig på möjligheten att 

genomföra den stora planen. Därmed var det bäddat för det oundvikli ga fic!Slwt. 

Upplevde England också under andra världskriget något liknande? Berodde 

de allierades misslyckanden i krigets inledningsskede inklusive oförm ågan att 

bringa det härtagna Norge hjälp och utvecklingen av händelserna t ex i Narvik, 

där en skymtande seger förbyttes i allierad evakuer ing, berodde allt detta på 

att fel män även denna gång satts på fel poster? En engelsk sjömilit:ir för

fattare tidigare känd bl a för sin skildring av Skagerack-slagct captain D 01uld 

Macintyrc låter något sådant framskymta i här ifrågavarande arbete. D en hö~s ta 

brittisk a marinledningen, menar författaren, visar inte minst under de kritiska 

aprildagarna 19-10, att den inte var situationen vuxen. I stä llet för att se krig

föringen i stort och för denna dra upp dc stora riktlinjerna greps man i Lon

don av nervositet inför läget på enstaka punkter och lade i dagen en p åtr:ing

andc beskäftighet, som främst tog sig uttryck i att man upprepade ~å nge r 

med förbig ående av und erordnade chefer på aktuella avsnitt direkt ingrep i 

ordergi vningcn. Mer än en gång fick sålunda männen i främsta lin jen f inna 

sig i att in it iativet rycktes dem ur händerna och att de från London fö relades 

uppgifter, som dc med sin erfarenhet av förh å lla ndena på platsen bedömde 

som både olämpliga och nära nog omöjliga att utföra. Att detta skapade för

Vlrnng säger sig självt men vad som var än värre i dess spår följde förlamande 

tnisstän1ning. 

Men inte nog härmed: även rivaliteten mellan flotta och markstridskrafter 

komplicerade situationen; i inledande skedet till Narviksoperationen ägde ingen 
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ordiling rum - cheferna Jud e helt skilda o•·dcr, och prestigehänsyn lad e 
sa n, · f.. ff J · b 1 d Il 1· .. l b · . der i vägen or ett c c 'tlvt samar etc. en a var 1gast tan ' ara snua-

hi~111 förvandlad es befäl sförin gen till något, som hade bra mycket tycke a v 

~ar s . A·tt det under sådana förhållanden var otänkbart att nå till resultat ä r 

. te äunat att förvåna; mcr:t märkli gt är, att misslyckandet inte blev dyr-
111 ~ '-

barare än nu blev fallet. 
.At t Macinty rcs bok har alla förutsättr;ingar att i London bli högeligen bränn-

bart stoff säger sig självt; den har emellertid en hel del att säga även oss om 

faran av delat ansvar och kortsiktig fredstidsplanering av sjöförsvaret. 

Sirnationen i England under mars 1940 var minst sagt oklar. Lands:irtning 

aV allierade trupper i Norge f v b till Finland hade beslutats ena dagen för 

att cf,ter Moskvafreden den följand e inte längre vara möjlig politik. I London 

rådd e ändå hur otroligt det än låter osäkerhet om tysk invasion i Norge var 

för 1hand·en eller ej. Efter stor tvekan beslöts att stoppa malmtransportern::t 

genom m inutläggning i norska farvatten, en åtgärd som senare skulle följas 

av landsättnin g av r 8.ooo man i viss:t hamnar på norska väs tku sten. Så kom 

det sig, att tvenne invasio nsstyrkor va r redo att samtidigt ta språnget över 

have t. Slumpen gav engelsmännen trumfkort på handen, när britti ska kri gs

fartyg redan den 8 april kom att korsa dc tyska invas ionsfa rtygens kurs. D et 

är här som Macintyrc menar, att amiralitetet försatt sin stora chancc: i stället 

för at.t låta de engelska fartygsenheterna snabbt korka till de tilltänkta inva

sionshamnarna, beordrad es flottan i Norges närhet ut till sjöss. Amiralitetet 

hade nämligen vilseletts och fått den uppfattningen, att det här inte var fråga 

om en invasion utan om en utbrytning riktad mot Englands försörjningslinjer. 

När den tyska invasionen senare väl var ett faktum, handlade amiralitetet 

ytterst va lh änt och osäkert: befälhavaren p å eskadern utanför Narvik under 

rättas om att enligt pressmeddelanden (!) ett t yskt fart yg Landsatt trupper i 

Narviks hamn. Så började alltså kampen om den viktiga exporthamnen för 

svensk malm uppe i norr. 

Det är här uppe som nu under den närmaste månaden dramatiska händ elser 

utspelas med tvenne engelska befälhavare - amiralen earlen av Cork och Orre y 

som ch ef för flottenheterna och generalmajor P J Macjesay som högstkommen

derande för trupperna ombord p~ krigsfartygen - som inte förmådde enas 

varken om taktik eller medel. Nu var utgångspunkten inte alltför klar. Amiral 

Cork saknade skriftliga instruktioner men hade under en kort bilfärd till 

parlamentet tillsa mmans med Churchill fått ve ta, att regeringen förväntade 

att tyska rna snabbast möjligt fördrcvcs från Narvik. Generalen å sin sida hade 

P~pp ~r på att han skulle välja Harstad utanför Narvik till utgångspunkt 
for sm ·1 · .. · l d" 'f o b 'd a 1111 nara operatooner oc 1 an ran u tar eta v1 are planer. När lord 

Cork, vill e, att hans eskader skulle gå direkt på Narvik, v'igrade generalen 

acceptera tanken på ett sådant frontalangrepp. Denna skiljaktighet ifråga om 

hl'~pdragets innebörd kunde endast resultera i att företaget fördröjdes. Det 
Jalpte f" . l' l h " k . od "k bb o oga, att atntra ttctct o c 1 ogsta n gsra et so te r u a p a generalen s 
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ståndpunkt envis t höll han fast v id att ej beordra anfall, förrän hans Pla. 

ner var ordentligt utarbetad e. 

Generalen und ersökte alltså personligen möjlighete rna för en landsti gnings. 

cperation och kom där vid till det resultatet, att det vore otänkbart arr gl. 

fram mot Narv ik a nnat än v ia Harstad . Amiralens förslag att låta k rt[;s far

tygcn bombardera tyskarnas ställningar i Narvik motsatt~ sig generalen p.i der 

bestämdaste under påpekande av de risker, som Clvdbcfolkmngen häri

genom skulle ursärtas för. Till sist måste London lösa. t visten genom att ge 

amiralen högsta befälet över Narviksenheterna. Ett tre nmmars bomb::trdcm ang 

kom till stånd, senare följt av landsä ttning av trupper, som. emel lertid i höc 

grad försvårades av brist på lämpliga farkos ter. Amiralen fann landm ilir:iren 

fö aa entusiastisk för uppgiften och ansåg, att man p å deras sida va r benägen 

at; överdriva förefintliga svårigheter. Man sakn ade med andra ord det in spire

rand e ledarskap, som kunnat övervinna sådan a betänkligheter. >>Jag är visst 

inte säker på fr amgång», m eddelade a mira len London, »men däremot absolut 

övertygad om en sak, nämligen att ingen fram gång kan vinnas utan att ett 

försök verkl igen göres» . I London tog man till sist konsekvenserna av si tua

tionen i Narvik: general Auchinleck utnämndes till ny befälh avare; det skulle 

e m el lertid dröja, innan han kunde överta sin nya post. 

Den 27 maj , när hela sex veckor gått, beslöt amiralen sig för en kraftig 

attack mot Narvile Han hade nu 24 .000 man under s1tt kommando, som land

~attes efter ett häftigt bombardema ng. Den tyska garnisioncn vek undan fö r 

undan och på kvällen d en 27 maj kunde am iral Cork segerstolt rapportercl, att 

Narv ik va r i de allie rades händer. Själv gav han vi d detta t illfälle som sin 

mening till känna, att samma resultat hade kunnat v innas långt tidiga re, om 

han ej haft a tt räkna med motståndet fr ån den kommenderande generalens sida. 

Vad denna försening p å I 8 dagar kom att betyda för de fort satta kr igs

händelse rnas utveckling, lå ter sig givetvis inte utan vidare fa stslås. M ycket talar 

emellertid för att om de a llierade redan d å bitit sig fast i Na rvik, de :iven 

haft möjli gheter att i forts ättningen hå lla denn a viktiga position, helst som 

förbindelselinjen dit gick öve r have t, som behärskades av engelska florran. 

I detta sammanhan g kan det för oss i Sverige vara intressant men föga 

uppbyggl igt att finna en uppgift i Macintyres bok, som tyvärr i England har 

utsikt att accepteras som san ning : vi får så lunda veta , att när general Diet! 

med sina trupper drog sig upp mot svenska gränsen - hölls på svensk si d;:~ råg 

redo att undantransportera de slagna , deras end a m öjlighet att undkomma( !) 

Eric Hägge. 
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"''5 FIG HTIN G SH I PS 1959-60. (Utgi va re Raymond V. B. Blackman). 
JAN"' 

anli"t redovisas här med detaljerade uppgifter även oväsentliga fartyg 
c0 n1 v n .. 

~ b' r Särski lt utmärkand e är den noggrannhet, som agnas dc fartyg, som 
ch ara · ' b'ld d · 

0 ·r ur dc olika farty<>sklassc rna. Man får en klar 1 vart essa tag1t 
försvunn l o 

vägen. l et för åre t är den jämförande styrkctabl ån, som redov isa r d c olik a 
En ny 

1 
. .. d .. . f" 1· k · 

· . Man kan där exempclv1s utiasa att c tre opm or 1g-t star astc 
111annet n a. . . . .. 

· • o ä r · U"·A (ensam om J.ättchanc'a rfarry g), SovJ et (pmte USA ensam om 
:1n n etn ~. · ...... o 

OJ. bå tar men saknar helt han <>a rfarryg) Storbri tann ien (jämte USA ensam 
acom-u ' ' ... o . .. 

' ro"r re han"a rfarty"). D ärefte r kommer man ner med kryssare so m storsta 
cm s o o k 

l r nämliucn Ar"entina Frankrike och Spanien med vardera 5 ryssa re 
en 1ete , ' b o ' . . .. .. d 

l Ital ien och Svcri"e med vardera 3· Vd l man Jamfora flottstyrkorna m e 
oc 1 c b 1 ' f 
· e och f re<>atte r som ut <> ån <>spun kt, finner man att av 2 028 dyllka artyg 
Jagar o<= ? o . . 

äger U SA 739 (36 °/o) , Sovjet 480 (24 %) och Storbn~ann1cn I57 (8 %) sam t 

Frankrike 74 (3% Ofo). Sed a n folJcr 1nom gruppen 43 a 35 st : Canada, Japan. 

Kommunist-Kin a, National ist-Kin a och Spanien. Sverige med sina 23 st kommer 

i samma gr upp som Nederländerna, Aust ralien, Brasilien , Italien och Argen

tina . P å samm a sätt kan man gradera ubåtssty rkan inom de olika marin erna. 

Av 868 ubåtar (jämte 13 awm-d:o) an ses Sovjet äga 500 (jämte 3 atom-ubåtar), 

d v s 58 %, USA I 86 (jämte ro atom-ubåt ar) eller 2 I% Ofo, Storbritannicn 56, 

Sverige 2 8, Kommunist-Kina och Frankrike vardera 20 samt Spanien, Turkiet 

c:h Förenade Arabrepubliken vard era IO. 

Over ro ooo farty " redov isas på 478 sidor och antalet ski sse r är 2 500. C:a 
b . , 

500 bilder är nya och kvaliteten p å fotona mycket god. Bland detalJ er ma 

nämnas fotot av den jet-drivna amerikanska jagaren Witcks »propellrar». 

Som en kuriositet kan till sist påpekas »N. V. Nederlandsche Vcrccnigtc 

Scheepsbuow Bureaux» annons och ritnin g över en I I 50 tons fre gat t med 3 st 

57 111m Bofors akan. D etta synes vara ett tecken på att ma n söker nå fram 

till en fregatt-typ av måttli ga dimension er v id sidan av de större. 

A. I<.. 

WEYERS FLOTTENTASCHENBUCH 1960. (Utgivare Alexander Bredt). 

Med sina 38 0 sidor i l itet format rymme r denna bok ändå en kompakt mängd 

data samtidigt som antale t skisser och foton uppgår till r r66. Bland nyheter 

må nämnas, att fyra nya fartygsslag införts : Robotkryssare, robotjagare, robat

Pbåtar med interkontinentala robotar sam t robot-ubåtar. D essa fart ygsslag inför

des först i USA, men numera har Frankrike och Italien börjat följa efter be

träffan de robotkryssa re och robotjagare samt Storbritannien likal edes med ro

botjagare. 
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Uppgifterna för samtliga mariner är mycket fullständiga. För Sveriges de[ 

redovisas g i vetvis Marinplan 6o. 
Bland väst-tyska fartyg må särskilt framhållas skisserna av det nya sko[. 

fartyget Berlin (uppgives även kunna användas som minfartyg eller lasaretts. 
fartyg) och mtb-depåfartygct Rhein, båda fartygen i 20 knops klassen. Att 
väst-tyska marinen ägnar stort intresse åt helikoptern framgår bl a av foror 
av landstigningsfartyget Krokodil, som numera försetts med plattform för 
helikopter. Att helikoptern kcmmer att bli en del av framtidens fregatter fr1 m
går av skisserna till de under byggnad varande fregatterna av Bergami ni-k lass 
(italienska) och DE-1037-klass (amerikanska), vilka från början rita ts n1cd 
hclikoptcrp!attform. I övrigt pågår försök med helikopter på andra Lin ders 
fregatter. 

Ett par mera avancerade amerikanska nyheter må även nämnas, n i1ml igen 
skissen av AS p, ett depåfartyg för atom-ubåtar, och MMS r, en 6 ooo tons 
::pärrbrytare och minsvepare framdriven av fyra flygplanspropellrar. 

slutligen må framhållas den mycket fullständiga förteckningen på dc olika 
marinernas identifieringsnummer. 

A. I\ . 

FLOTTES DE COMBAT 1960. (Utgivare Henri Le Masso n). 

D et utmärkande för den nya upplagan är att papperskvaliteten avscviirt 
förhänrats jämfört med tidigare årgångar. Detta är väsentligt, enär bild
materi eler alltid varit mycket omsorgsfullt utvalt. Detta gäller såväl fa rtyg 
som marinflyg, och numera iiven robotar. Sålunda redovisas med da ta och 
bilder dc franska robotarna Masurea och Masalca (båda lv-robotar) samt 
Malaface (sjörobot) m fl, liksom även de amer ikanska Talos och T~rr icr 

(lv-robotar) samt Regulus (sjörobot). 
Att helikoptern får alltmer betydelse inom marinen framgår av den ökade 

plats som givits detta vapen. Utom de i Sverige välkända Alouettc och V cn ol 
m3. särskilt nämnas den nya relativt tunga S A 3 200, som är den typ, som 
förmodas bli den mest användbara i frankrikc och som tyder på ett fransk t 
försteg inom detta område. Uppgifterna om dc olika marinernas flyg är i öv rigt 
väl avvägda. 

Mer än 250 nya foton lämnar goda bilder av fartygen, ofta kompi nre rat 
med närbilder a v bryggkomplex, radarutrustning, vapen (t ex au-rakctkastare 
typ Limbo) osv. Bland nyare franska fartyg må nämnas den nya r 65 0 rons 
fregatten Commandant Rivierc, som v;1ntas bli prototyp för fregatter av mcrl 
mederat tonnage. Ile d'Oleron är ett experimentfartyg för utprovning av ro
botar och helikoptrar. I Frankrike bygger man emellertid även en kombinerad 
helikopterbärare och skolkryssare (i fred 8 helikoptrar och 200 kadetter, i krig 
12 helikoptrar och 700 soldater). Ett foto av modellen till detta fart yg ger 
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"od bild av denna moderna skapelse. Bland utländska _farrygsbilder märks 
C11 ~ foto t av c,1 av dc nya ubåtarna av W-klass, som Forenade Arabrepub-
··ven . 
a 11y]i aen erhållit från Sovjet. 
]'kel'. "' . . d b'ld 1 N[cd sina 372 s1dor 1 stort format ger Flottes de Combat en go 1 av 

tliaa mariners fartyg. 
sarn o A. J(. 
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Notiser från nar och fjärran 

~·ammanställda vid Marinens Pressdctalj. 

Storbritannien 

HANGARFARTYG. 

Albion ligger i beredskap i Portsmouth sedan den 14 december 1959 efter en 
reparationsper iod på tre n1ånader. Hon avgår i februari till Medelhavet. 

Marine News. Januari 1960. 

Hennes, som li gger i beredskap sedan den 25 november 1959, har en bc
oättning på r 832 man, därav r89 officerare. 

Marine News. Januari 1960. 
KRYS~·ARE. 

Birmingham åte rkom till Devonport den 3 december 1959 för avmönstring 
efter tjänst i Medelhavet, där hon har ersatts av Tiger, ick e av Lion , som 
tidigare uppgivits. 

Marine News . Januari 1960. 
JAGARE. 

Cassack återkom till Devonport den 8 december I959· efter 15 års oavbru ten 
tjänst i Fjärran Ostern. Hon kommer att öve rföras till reservflottan. 

Marine News. Januari 1960. 
FREGATTER. 

Amberly Castl e och Pevency Castle har överlämnats till Luftministeriet för 
att tjänstgöra som sjögående väderleksstationer. D e skall genomgå en sex må
naders ombyggnads- och moderniseringsper iod. 

Marine News. J anuari r96o. 
UBÅTAR. 

Telemaehus återkom till Gasport den 9 december 1959 efter ro års tjänst i -!· 

ubåtsskvadronen i Singapore. Hon har sedan hon byggdes tillryggalagt 2.p 500 
distansminuter. 

Marine News. Januari 1960. 

Templar anlände till Troon den 17 juli 19 59 för att skrotas. 

Marine News. Januari r96:. 

Kort efter 
Denna har i 
därmed fått 

»Röntgenteckning » av Brave Borderer . 

jul SJOSattes HMS Sealion, den åttonde ubåten av Porpoise-klass. 
jämförelse med de före gående sju i någon mån moderni se rats och 
bättre pres tanda. 

Th e Navy. Februari 1960. 

Det meddelas i parlamentet i november 1959 att byggandet av en andra 
atomubåt är under »noggrant övervägande >>. Arbetet fortskrider i Donureay 
på prototypen till ett aromdrivet ubåtsmaskineri. 

Marine News. Januari 1960. 

TORPED BÄ T AR. 

1956 tecknade Amiral itetet kon trakt med Vosper Ltd i Gasport om byggnad 
av Brave Bordcrer och Brave Swordsman. De skulle bli speciella, snabba 
patrullbåtar med en hu vudbestyckning av en 88 mm kanon. D et offentlig
gjordes nyligen, att de två fartygen, som k:1n gö·ra en fart på mer än 50 knop, 
r·narr skall levereras efter lyckade provturer. 

Dessa snabba fartyg kommer tills v idare att inlemmas i kustförsvaret i Ports
tnouth. D et har meddelats av två mari na talesmä n, att fartygen på några få 
titnrnar kan ombestyckas fr ån en till v ilken som helst av fem olika vers ione r. 
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Skiss över maskinrummet, bl a utvisande den rörliga klaffen p!t akterspege ln . 

U nder provturerna erhölls med stor rorvinkel i full fart en girdiameter, som 
uppskattades till fem fartygslängder (IJ5 meter). Accele ration, från stopp.1dc 
motorer till fullt effektuttag, kan ske på 30 sekunder. 

Fartygen framdrives av tre Bristol Proteus gasturbinmotorer, va rdera med en 
effekt av 2. 8oo hästkrafter. En intressant nyhet är införandet av en kl aff ne
derst på akterspegeln med uppgift att på verka fartygets trim. Klaffen är 
rörlig och kan hydrauliskt påverkas från bryggan. 

Användbar antingen som kanonbåt, kombinerad kanontorpedbåt, torpedbå t, 
minutläggare eller raidfartyg är Brave Borderer och Brave Swordsman tv.l av 
världens f n mest mångsidiga örlogsfartyg och förmodas dessutom var.1 de 
förs ta med en marschfart på mer än 50 knop. 

The Illustra,ted London News. Januari 1960. 

MINSVEP ARE. 

Ossory har anlänt till Troon för nedskrotning. 

Marine News. Januari r 96o. 

Dilston, Essington, Floriston och Raddington skall överföras till rese rv
flottan i Sin gapore. 

Marine News. Januari r96c. 
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Förenta Staterna. 

J-{ANGARF AR TYG. 
Blrnes har sålts till Mi nerals and Al loys Corporation, so m fått tillstånd att 

bogsera fartygen till J apan. Avsikten är att där bygga om Barnes t ill något 

l d l f ell er om detta eJ· är mÖJ.Iigt, sk rota henne. slags 1an e s a rryg, ~ 

Cape Esperance läm nade San Francisco 

till J apan för nedskrotning. 

Marine News. Januari 1960. 

oktober 19·5 9 för att bogseras 

Marine News. J anuari 1960. 

Tripoli ha r bogserats från New Orleans till Osaka för att skrotas. 

Marine News. J anua ri 1960. 

T v å holl ändska bogserbåtar har a v gått från Boston med Tokio som des ti
nationsort. D c bogserar tre hangarfartyg, vars namn än nu ej är kända. 

Marine News. Januari 1960. 

KRYSSARE. 

Chester och Portl and har bogsera.ts till Panama C ity. Man förmodar att 

fartygen skall skrotas. 
Marine News. Januari 1960. 

Frankrike. 

HANGARFART YG. 
Clemanceau började sina pwvturer den 2 3 november 195 9· 

Marine News. Januari 196:.. 

Georges Leyges utrangerades den 17 november I 9 59· 

Marine News. Januari 1960. 

KRYSSARE. 
Jeanne d'Arc, som användes som skolfartyg, har besökt Bombay och Bangkok 

samt Sihanoukville dit hon anlände den 19 januari. 

La Revue Maritime. Febru ari 1960. 

UBÅTAR. 

Ubåta rna La Creole och Saphir ha r gjort en långresa för elever i ubåtsskolan. 
De anländ e till Mers-el-Kebir den 16 januan. 

La Revue Maritime. Februari 1960. 
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Canada. 

I mitten av december 19 59 hade Canada 62 örlogsfa rtyg i tj änst. Bland 

dessa fanns hangarfartyget Bonaventure, sex pga re av S:t Laurent- och . 

av Rcstigouche-kl::tss, 1 r äldre jagare, r8 fregatter och ro minsvepare. SJLJ 

The Navy. Febru ari 196o. 

Italien. 
KRYSSARE. 

Ombyggnaden av Garibaldi framskrider ytterst långsamt, och det ir ej t ro. 

lig·c att hon blir f ä rdi g förrän 1961-62. 

JAGARE. 
Marine News. J anu ari 196o. 

Im pavido och Interpido har ej förändrats mycket sedan kölsträck ning.
211 

(den 1o/ 6 1957 resp den 15 /s 19-59). 

UBÅTAR. 
Marine News. Janu ari 1960. 

Marconi av Killer-klass, som kölst räcktes den r6 jun i 1959, har f ått sitt 

namn annulerat. Det skall i stället användas för en atomubåt. 

Marine News. Januari 1960. 

KRYSSARE. 
Peru. 

Den f d engelska kryssaren New Poundland har erhållit namnet Alm irantc 

G ra u. 

Mar ine News. Januari 1960. 

Kryssaren Ceylon har inköpts från Storbritannien. 

The Navy. Februari 1960. 

UBÅTAR. 
Israel. 

Tanin, den förs-ta av de två ubåtar, som köpts från Storbritannien , an l:in de 

till Haifa den 16 december. D et ä r f d HMS Sanguine på 715 ton. D en and ra, 

som skal l få namnet Rahab, är f d HMS Springer. 

La Revue Maritime. Februar i 1960. 

TORPEDBÅTAR. 
No rge. 

Sedan sommaren I 9 57 pagar praktiska prov, som a v se r ut röna resultatet av 

::tt plastbehand la fartygsskrov av trä . 
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provet utföres på en I 5 å r gammal motortorpedbåt av f d amerikansk Elco-

1 S och har hitintills bl a givit till resu ltat att den aktuella bårens livslängd 

l' as d l . l. . 
.. tJ io-t har kunnat ökas. Båten har se an sommaren 1957 <Onttnu er tgt vant 

v-asen ö . . . o . . o . . 

d och utsatt for ovanligt stora pafrcsrmnga r 1 form av gang t ts, grund-
rusta . .. . . . . . . 
rötn in g m m, vdket fo l;ts av tnga el ler lmdnga skador, btllt ga att reparera. 

~nder samm a tid har jimförande prov ägt rum med icke plastbehandlade båtar 

v samma klass, vi lka under liknande omständigheter har erhål lit stora skador, 
a o o 

i ett fall så stora att baren mastc utrangeras. 

Svensk Sjöfartst idnin g. febr uari r96o. 

Finland. 

FREGATT. 

Profilski.rs av det planerade skolfartyget. 

Statsrådet har bemyndigat Sjöstridskrafternas stab att ge Uudenkaupungin 

Telakka Oy i Nystad i uppdrag att konstruera den fregatt (äv skolfartyg) 

som man planerar att låta bygga (se TiS okt/ 59). Samma varv kom mer med 

all sannolikhet att få uppdraget att bygga fartyget, som beräknas vara fär

digt I962. Dimensioner 78 X 9,,6 X 3 m, fart 18 kn, besättning I ro man. 

Uusi Suomi r 2 febr I 960 . 

Med anslag ur detta års budget kommer kustförsvarstruppernas svårt slitna 

bårbestånd att förnyas med sammanlagt 36 olika enheter, av dessa I 5 st men

föresbåtar med en längd av 13 m, 6 st förbindelsefartyg med en längd av 

I8 m, ro st förbndelscbåtar med en längd av ro m och 5 st tran sportfärjor 

av olika slag. Samtliga enheter byggs i stål och förses med modern n a vigatian s

och förb indelscapparatur. Meningen är att dc skall fä rdigställas ännu under 

detta å r. 
Uusi Suomi 7 febr 1960. 
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Enligt obekräftade uppgifter är det möjligt att den sista kvarvaran de 
de finska ubåtarna, Vesikko, som en tid varit till salu, trots allt inte k0 111 11;v 
att sluta sina dagar som skrot, utan överlämnas till Krigsmuseet. Förs'ilj ninoer 
bes lutet har tillsvidare inte återkallats, men från försvarsmaktens sid a totö~
inga hinder för ett sådant arrangemang möta, såvida sakens ekonomiska sid e 
kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. a 

Uusi Suomi 13 febr 196o. 




