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Flottans reservofficera re
Av kap ten J.-G. JARDAL.

Reservofficerarnas användning
Det är inte länge sedan man ansåg det otänkbart a tt r ekrytera
flottans reservofficerare ur någon annan kategori än handelsflottans
däcksbefäl ( reservofficerare lin je A). Utgångspunkten var då, att
man under den korta tid r eservofficerarna f ullgöra utbildning och
tjänstgöring icke sku ll e hinna med båd e navigationsutbildnin g och
militärutbildning. Genom en r ekryte ring från hand elsflottans befälskår slapp man ifrån den omfattande navigeringsd elen i utbildningen.
Samtidigt hade man en garanti för att navigeringsskickligh et och
sjömanskap kontinu erli gt sk u Il e underhåll as genom en fortsatt tjänstgöri ng till sjöss, seda n den mili tära utbi ldningen avslutats.
När man på J940-talet bör j a de utb il da reservofficerare, som rekryterats stud entvägen (lin j e B ), gjordes detta ti ll en bör j an med det
absoluta förb ehållet , att de sk u Il e utnyttjas i landorganisationen. Ett
ständigt ökat krav på r eservo ff icerare i krigsorganisationen har emellertid medfört, att användnin gen av stuelentrekryterade reservofficerare successivt ökat och att deras utb ildning numera anpassas till
alla vapentjänster ombord. Kravet på en kvali ficerad navigeringsutbildn ing för alla off icerare på ett fartyg anses n umera inte så dominerand e som tidigare ; kravet på tekn is k vapenutbildning och förutsättningar a tt tillgo dogöra sig denna har däremot blivit alltmer
framträdand e.

Rese?·vofficcrarc -

sjöbef äl

Utbildningstiden för sjöbefäl som genomgår kadettutbildning är
relativt kort, cirka l % år. En för utsättning för denna korta tid
har varit att navigeringsutbildnin g icke är behöv lig och att eleverna
överhuvudtaget från sin tidigare civil a utb ildning för med sig kunskaper t ex i sjöm anskap , som kan tillgodogöras unel er den sjömilitära utbi ldn ingen. U rsprungligen syftade utbi ldn ingen t ill anVändning i sjötjänst i all mänh et. Krav et på ökad teknisk utbildnin g
i olika vapensekto rer har emellertid medfört att en speciali sering
har in förts redan på sjök rigss kolan , där eleverna fr o m. kad ett-
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skolan sp ecialutb ildas inom olika vapentjänster. Speci aliserin< en
1
seelan fort satt under l. reser vtjän stgöringsåret.
·
lar
Även om en del av det nyexamin era cl e sjöbefäl et söker till >escry_
o fficerare för att skaffa meriter fö r ansbllning i land . ]. , 'llln e.
1
flertalet att fortsätta att se2 la till sjöss i hanuels flotta n l u- s· 1
In
militä ra utbildning . E n unele rsökning har visat, att så bl ir fallet
upp till cirka 35 års åld er. Däreft er har hu vuddelen öv erh.I\t till
annan verksamhet.
~

Rcscrvo ff'ice rare -

studente?'

U tbildningsticlen för stuelentrekryterade reservoff icersel ever : 2 Y.
år. Fram till det sista året (kadettskolans bör jan ) bedrivs 1 ,b ildningen helt parallellt med stamofficersutbilclni ngen. R edan fi'i 1(' kadettskolans början uttas elevern a till vapentjänster, vareft er d specialutbildas i sina vapenämnen. Huvuddelen av utbildningen 1; lm;\ 11
militär utbildning m m ) är dock gemensam. Speciali seringeli som
sker gemensamt med lin je A , fortsätt er uneler l. reservtjän st!- n ng.
D et skall inte fördöl jas, att det var med sto r skepsis son• denna kategori av nödvändigheten accepterades för vapenutbildning nom
speciellt ubåts-, motortorpedbåts- och mint jänsterna . Orsaken ki rtill var i första hand att bri stande sjövana skulle bli särskilt m, . kant
på m indre fartyg, där reser voff icerarna ofta få arbeta sj älv sb digt.
Beträffande särskilt ubåtstjänsten ansågs att el en disponibla u bildningsticlen skulle va ra otillräcklig. F arhågorna har do ck del 1 itivt
jävats av hittills vunna erfarenheter, och försöket har nu hll 1 j ärtat accepterats.
Både r eservofficerare linj e A och linje B beräknas att mecl uppfr iskning a v sin vapenutbildning under repetitionsövningarn a l unna
kvarstå i sina specialbefattn in gar ti ll omkring 35 år s ålder. Därefter sker som regel omskolning ti ll uppgift er, där special u bildning i vapentjänst icke erfordras.
1

H andelsflo ttans ber edskapsfrågor

U neler 1950-talet har ett flertal utredningar behandlat handelsflottans förhållanden uneler krigstill stånd . O lika uppfattninga' har
varit rådande särski lt om hur beredskapsfrågorna skall lösas 1 vad

ser personalens värnplikts förh ållanclen. Genomgåend e har em: lav·ticl handeiss jöfa rtens betydelse för totalförsva ret un clerstruklts
]el
·
_
o
o
. o
••
1 har det konsta terats, att ha ncl elst lottan maste 11a 11 as 1gang aven
oc~ler ofred. S jöfolket bör cl~irför icke d isponeras fö r uppgifter inom
~~t militära fö;·sva ret. Sä rskil da lösninga r av yrkess jömännens värnpliktsfrågor har föreslagits. .
-·
. .
Konsekvensen av detta bli r att de reservoft 1cerare . li nJe A, som
fter sin mi liLira utb ildnin g går till sjöss i ban clelsfarlygen, icke
~ 0111 mer alt bli gripbara vid mobiliseri ng . Som tidigare framfö rts
(änstgör större delen av dessa reservoff icerare i handelsflottan upp
tlll cirka 35 års ålder, el v s upp till elen ålder, då tidigare bibringade specialkunskaper i vapentj änsterna icke längre beräkn as vara
så aktuell a, att k rigsp lace ring i specialbe fattningar är lämpliga . Den
specialutbil dnin g som ges r eservo ffi cerare, linj e A, sku ll e därigenom
på flert alet vara bortkastad .

Allmän lin je återin före s

Skall man då inte längre utbilda sjöbefäl till r eservoff icerar e;
Den frågan har hörts frå n många unel er det senaste året.
Svaret blir till en börj an alt man giv etvis inte skall lägga ner
pengar och a rbete och ian språktaga en r edan hårt ansträngd begränsad tillgång till utbildningsplattf ormar för en specialutbildnin g,
som seelan icke kan utnyttj as .
Enliot
framlaucl
a förslag· t i11 åtgiirde r för hand elsfartygens . sj älvb
b
skydel skall utbil dning i fa rtygsskyd el enligt särskilda värnpliktsbestämmel se r ges enelast till yrkess jömännen . Befälet måste därför utbi ldas i huvudsak in om ramen för nuvarande t jänstgö ringsform er.
För det viirnplikti ga cläcksbeb let har redan en anpassning till fartygsskyddsutbildning ägt rum unel er ordinari e värnpliktstjän stgöring. För reservoffi ce rare. linj e A , kommer en motsvarande anpassning att påbörjas fr o m denna hö st. Härigenom tillföres handelsflottan däcksbefäl med kva li f ice rad u tbildning i fartygsskydel omfattande konv ojtjän st, lu ft försvar, skydelstj änst och signaltj änst.
Specialu tbi ldningen i vap entj änst ersätts förutom av far tygsskyclclsUtbi lclninu med en all män sjömilihir utbildning, som gör vederbö rande !ä 1~1 pa cl e för det alltj ämt stora antalet befattnin gar i krigsorganisati on en, där specialutbi ldning icke erfordras.
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V id sjök rigsskolan ersätts
med utbildning i sjöfartsskyclcl. U nel er l. reservtjän sto·örin .. t,,en
b_ildas och tj änstgör reservoffi cerarna i befattning ar ino~1 sk~ d~:~
tJ~ns~, allman ~a rtygstj~nst och inst ruktö rstjänst samt i viss; 1 fa ll
s Jomatar- och Is bryta r t Jans t.
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Slutord
De relativt fåtaliga stamoffice rarna komm er i framticlen at· utnyttjas i ledn ings- och stabsorgan där utbildning av sådan on 'attning är nödvändig , att elen icke tillnärmelsevis kan inrymm as u 1cler
r esc rvof ficerarnas t j änstgöring sticl. K valif ikation skra ven på rc:oervoff icerarna i för dessa speciella och lämpliga befattnino· ar Inom
krigso rganisation en har därigenom ökat. Inom örlogsflott :r1 behövs
förut0111 reservoffi cerarna med specialutb ildning inom vapentj:insterna aven sådana avsedela för allmän t j än st ombord och il and. F ör
denna allmänna tjänst lämpar sig särskilt sådan personal som från
sin civila gärning har erfarenhet av sjön . Samtidigt har ett behov
uppstått att förse handelsflo ttan med befälspers onal med ticlseq!iga
kvalifikati oner för handeiss j ö fartens skydd. örlogsflot tans och nandelsfl ottans Önskemål går härvid att kombinera . Meningen är således tcke att avskaffa kategorin sjöbefäl såsom rekryte rin gsb a~ för
flottans reservoffi cerare, men väl att anpassa deras utbildnin;; så,
'
att bägge intressente rnas krav tillgodoses.

Finlands sjökrig 1941- 44.
Av P. O. EKMAN

Utgån gsläget, styrlwförh ållanden.
De marina operatione rna uneler det finska vinterkl-iget 1939-40
had e på grund av årsti den och den exceptione llt stränga kölden
på
b
inskränk t sig till ett minimum. När F inland för andra bo·åno·en
åter
ionen
Sovjetun
och
kort tid genom konf likten mell an Tyskland
drogs in i världsbran dens virvlar , var situationen i flera avseenelen
en helt annan. Strategisk t och politiskt sett var utgångsläg et icke
alls detsamm a som hösten 1939. De svåra krigsåren inrymd e fyra
seglationsp eriocle r, under vilka marinstrid skrafter fu llt kund e insättas. Vintrarn a var bl ott korta pauser, då man rustade sig för nästa
kam p an j .
Finl ands sjökrig 1941- 44 föreles mestadels å Finska viken och
antog karaktären av minkrig. Några större sjödrabbn ingar förekom
inte, men vä l nog så häftiga skärmytslingar mellan lätta strid skrafter. Ganska snart efter spe löppn ingen trängdes elen oväntat passiva
ryska flottan tillbaka ti ll Kronstaclt bukten, där elen med unelantag
av ubåtar och lätta enh eter höll s instängd i tre å rs tid. När elen
ryska offensiven omsider 1944 tvang tyskarna ut ur F inska viken
och Baltikum , hade Finland redan lösg jort sig från kriget.
De finska sjöstridskr afterna - Flottan och Kustartille riet kommende rades av generallöj tnant Valve. Staben i H elsingfor s leddes av konterami ra l Sun dman. Flottchef var under hela kriget
konteramir a l Raho la, han s stabschef kommendö r Pukkila, under
fjärde krigsåret kommendö r Saukkonen . Fartygsbe ståndet var i stort
sett detsamma som uneler vinterkrige t, minutlägg arna Ruotsinsa lmi
och Riilahti utgj orde det enda tillskottet. F lottan bestod sålunda vid
krigsutbro ttet av 2 ku stpansarfa rtyg, 4 kanonbåta r, 3 minfartyg, 5
ubåtar, 7 mtb, 13 patru llbåtar, 6 minsvepar e, smärre hjälpfarty g och
motorbåtar . Av dessa var de ex-ryska kanonbåta rna och alla mtb
redan Överåriga. Denna kustflotta utan nödiga säkrin gsförband kunde icke lösa sina uppdrag enbart med dessa strid senheter. Vid mobilisering till fördes den flera fartyg från Sjöbevakn ingen och S jöfartsstyrelsen och äv en från privata bolag. En dylik brokig samling
hade naturligtvi s blott begränsad e operations möjlighete r. Mtb och
Ubåtarna , vilkas rörlighet fö rsv årades av Finska vikens minfä lt, var
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Bild 1.
Kanonbåt av T unmmaa -typ.

den offensiva kraftens enda representant er. Bri sten på lämpliga sä knngsfartyg och flyg omöjliggjord e ett aktivt nyttj ande av de 1 ,rclefu Ila pansarfartygen. Avsaknaden av jagare och eskor tfartyg 1'Jrhmclrade ett effektivt uppträdande till sjöss under den lj usa tin:n
och understödj an det av mtb nattetid. Det oaktat lyckades F in b nl ls
lilla fl otta, tack vare persona lens f ramåtanda och gedigna ut!J:ldning, fullt till fredsstä ll ande lösa de fö relagda uppgifterna. Den k'impade inte heller ensam emot övermakten denna gång, utan vid si' 1 11
av elen tyska K ri egsmarin e, va rs insa ts i elen F inska viken var !Jetydande.
I juni 1941 låg h uvud de len av flottan i S kärgårclshav et. J)' ss
kärna var Ku stflottan (Rann ikkolaivasto ) bestående av pansarf rtygen Ilmarinen och Väinämöin en, kanonbåtarn a Uus·imaa, Häm cc nmaa, Turunmaa, Karjala, fem patrullbåtar av VMV-typ och tvenne
l.1a lvflottilj er min svepare. Därtill kom Eskortavdelningen (SaattaJaosasto ) med en flottilj av Sjöbevaknin gens och Sjöfartsstyr elsens
båtar och två f lottilj er isbry tare samt slutligen en m inflottilj med

t o-uh·i och rekvirerad e ångare. Som rö rlig depå tj änade segelskolskeppet Suomen Joutsen . U nder general Valv~s dn·el<ta .k?mmand_o
ererade i Fi nska vi ken Avdelta F lottavdelmng en (Enllmen Lmo;sto-osasto) om fa ttande Mtb-flottilj en (7 mtb, 4 VMV), minfar~ygen Ruotsinsalmi och Riil~.hti:. f~ra VMV~båtar , .. f~ra sm~ min~t
läggare, sex svepare och tva forb~nde l sefar t~g. Darttll ybatsflotttl·en (S ukellu svenelatvue ) med depafartyge t Stsu och ubatarna V ete~~inen, Ve s·ihiisi, Hu- T un o, V esiHo och SauHo . Dessa befälsförhål landen fö rblev oföränd rade un der h ela år 1941, trots att sjökrigets
tyngdpunkt på hösten förf lyttades till F inska ~iken s östra del. .
Sjöstridskra fternas andra beståndsdel, K ustartdl enet, omfatta de SJU
kustbrigacler, av vilka tre var grupperade v id Finska vikens stränder: 2. K B r. längst österut fö r försvare t av ku ststräckan V iro lahtiFredriksham n- Kotka, 3. KBr. i området Lovisa- Borgå och l. K Br.
i avsnittet Helsing fors- P orkkala. Krin g det ryska ar rendeområde t
å Han göu dd låg 4. KBr. förstärkt med 17. Div. ur fältarmen, S. KBr.
bemannad e den sydvästra skärgård en och 6. K Br. Bottniska vikens
kust. För Å landsöarnas besättande höll s 7. KBr. , 14. I R och artill eri
i beredskap å fastlandet K ustbr igadernas sammansättn ing, benämning och gruppering genomgick redan under första krigsåret genomgripande förändr inga r. U nd er armens offensiv österut besatte ku sttrupperna efterh and strandremsa n och skärgård en i h ela 'dess längd.
Våren 1942 höll 2. K A-R eg. K arelska näsets kust med Bj örköarna,
östra F inlands KB r. kuststräckan Kaukiala- Abborrfors och en del
utöar, Nylands K Br . området A bborrfors- Hangö, Skärgårdshavets
KBr. el en sydväst ra skärgården med Å land och Bottniska viken av
en kustbata ljon. Denn a ind elning bibehölls i stort sett till krigets slut.
Vid återerövringen a v Karelen nådde de finska trupperna Ladagas
stränd er och vid den for tsatta framrycknin gen in i F järrkarelen
den andra sto ra insjön O nega. V id dessa bägge innanh av uppsattes
kustbri aader med K A-batterier och smärre flottavclelnin gar , som opererade "'mot ryssa rnas fö rbindelser. Å L adoga insattes 1942 t. o. m.
tyska artillerifärjo r och minbåta r sam t italienska mtb mot Leninggrads andningshål. D enna del av F inlands sjökrig li ksom kustbrigadernas operationer utelämnas emellertid hä r.
Flyget bi ldade ett eget vapenslag för sig och något egentli gt marinflyg fann s inte. V id krigsutbrott et ställdes 6. Flyg flottilj en till
sjöstridskr;:; fle rnas förfogand e å F inska viken och i november 1942
formerades a v denna och 30. F lottiljen S. Flygregemen tet (Il anko)
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för samverkan med marinen. Det omfattade ett 30-tal förål, lrac]
bomb- och jaktplan, som blott lämpade sig för spaning och \'båts~
jakt. Effektiva jakt-, attack- och torpedplan fanns ej för sj <fr 011 _
terna un der hela kriget. De lätta fartygens framstötar till ha\, under dags ljus hade erfordrat jaktskyclcl, ett paraply, som blott sallan
1942- 43 kunde ges vid Näsets ku st av elen elit förlagda 24. J~ Jttiljen. Trots att finnarna sålunda inte var rustade för ett sj ö 'l uftkrig, finns exempel på framgångs rik samverkan flotta-kust a rt :leriflyg .
Efter marsfrede n i Moskva 1940 hade Finlanels strategiska läge
m~irkbart försämrats . Karelska näset med Viborg hade gått fö1l n at
östgränsen gick vid Viro lahti , icke långt från Freclriksh amn . J ·tl ti~
kum med dess be fästa marinbase r och Finska vikens u töar e1 ,iöcl
Röda flottan goda utgångspu nkter för attacker mot elen finsk a ,·usten. Arrendeom rådet Hangöudcl , inkörsport en till sydvästra Fi n1 mc!,
skar sydkusten itu och tvang finnarna dela på sina fåtaliga sjöst idskrafter. Mellan detsamma och de baltiska öarna kunde ryss. ,·na
spärra vikens mynning och lägga det traditionella låset för L enin i-' ,·ad.
Finlands sjöförb indelser västvart var starkt hotade. Å lanclsöa nas
bef~istancle hade av brutits i oktober 1940 efte r påtrycknin g 'rån
Moskva.
Inför det försäm rade läget vann skyddande t av elen för fo lkförsör jningen och krigföring en liv sviktiga importen alltmer i betydelse. Den avgörande faktorn var alltj ämt det neutrali serade Ål ; ncls
stora betydelse. Ögruppen i fiendehand hade betytt ett avskär.·nde
av den skyeldade skärgårds farleden till Sverige, fritt tillträd e till
Bottniska viken med· ty åtföljande hot mot elen obefästa västku ,en.
Besättand et och försva ret av Å landsöarna var flottans första ''PPgift i fa ll av kri g. Dess huvudstyr ka Kustflotta n (Hakola ) var
därför förlagd till Åbolanels skärgård. För överföran det av dc för
ockupation en avseelda truppern a (5200 man) från Åbo/ R attmotrakten hö lls 28 fa rtyg i beredskap. Ryssarna väntades å sin •,ida
omedelbar t vid ett krig;sutbro tt besätta Å lanclsöarna, varfö r finnarna var beredda att genom föra operation "Kilpapur j ehclus" ('T · ppsegling" ) även uneler strid. Den säkrades därför av pansarfa rt~gen
och minspärra r å de viktigaste tillfartsled erna till ögruppen. En
andra uppgift had e Kustflotta n i riktningen Hangöudcl , där elen skulle hindra ryssarna att utvidga sitt basområde västerut, anfa lla t'·afiken på Hangö och besk j u ta krigsviktig a mål därstädes.
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Bild 2.
Tyska fartyg J Finska viken 1941-44.
Erich Gröner: Die Schiffe der Deutschen Kriegsmarin e und Luftwa ffe 1939-45
und ihr V erbleib .

Den till Finska viken förlagda Avclelta F lottavdelni ngen (Enkiö )
och Ubåtsflott ilj en (Kivikuru ) hade att med 1~1i~or ~ch torpeder
föra ·småkrig mot fi endens sjöfart samt att avvaqa t_nmdre anfall.
För försvaret av sydkusten svarade de många ,kraft1ga RA-batterierna och kustförsva rstruppern a. De viktigaste infart sled erna avsåg
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Bild 3.
Tyska torpedbåtar under gång med hc:gsta fart.

?stcrsjön 1~1ecl 3500 minor. Ett passerande av spirrområclet 1 ·1de
t~r ston-c tartyg varit förenat med sto ra risker, icke minst sulan
bagge parterna i början av juli komplettera t sina minerino·ar. Gl' , 0 111
att _;a~!~ dcs_sa åtgärder vi~lto~s vid olika tidpunkter på olika p b ser
mtt attade mg:a sammanstotn mgar. M en någon stön e nytta a v '-'111 il
h~1cl:r had~ tmnar _.o~h t~skar inte. De inl-:-räktacle i hög grad på
de eona fat tygens 1 OJ_else_tnllet. Ryssarn a larcl e snart känn a sp. rr~uckOJna och rordc s1g tamligen obehindrat längs estni ska k us en
1 skyeld av sma ku startill cribatterieL
Det tyska anfallet synes ha kommit helt överraskand e för K ]sumonen. _Initiativet gled ledningen ur händerna och flottans up ptriidancle _kannetecknacl es av ovan li g passivitet. De båda sla o-skcppen
drog __ stg redan unel er första veckan tillbaka till Kronsta~ltbuJ. ten
?ch torb~: v där för resten av kriget. Kryssaravde lnino·en rörde si"
t norr~ Ostersjön, där Jl!fak.s·im Gorhj gick på en mina NV ösel
o/c!1 etter provisorisk tätning förel es till L eningrad. Systedart \"get
r:11'0V och flottiljledarn a gick till R eva! och uppehöll sig där inda
td l stade~1s e~aku_erir1g. Några mtb-division er och jagare gick c<i remot anta ll sv 1s ttllvaga 1 R1gaviken och förorsa kade tyskarna en

]el besvär. Det omhuldade ubåtsvapnet kom alldeles av sig. Efter
~verförand et av en del båtar via stalinkanal en till andra operationsområd en, kvarblev 75, men av dessa var blott en tredjedel klara
fÖr omedelbar aktion och uträttade ingenting. De gick förlorade
samtidigt som dc baltiska baserna eller till sjöss, de som överlevde
retirerade efter hand till det inre av Finska viken.
Efter säkranclet av Å landsföretag et koncentrerad es huvuddelen av
finska fl ottan till skärgårelen väster om Han göucl cl. Den snabba tyska frammarsch en i Estland gav marinlednin gen anledning att undersöka möjlighetern a att överföra de båda pansarfartyg en till Finska
viken närmare krigsskådepl atsen, men marskalk Mannerheim biföll
ej förslaget utan önskade kvarhålla detta rörliga artilleri som stöd
för sydvästra Finlanels försvar. De insattes därpå några gånger för
beskjutning av mål i Hangöområc let. Ubåtarna opererade utan större framgång kring Finska vikens öar, mtb å konvojleder na mellan
Bogland och Hangö. Å farleden längs Estlanels kust genomförde de
flera mindre min eringar, vilka förorsakade ryssarna en del förluster,
men inte kunde hindra deras transporter i nämnvärd grad. Patrullbåtarna utförd e förutom säkringsupp drag, landsättning av estni ska
partigängare (uppsatta av tyskarna, grupp Cellarius) i Kolgabukten
för samverkan med av lanelsmän organiserade "skogsbröde r".
Striclerna på Hangöudcl gick helt i ställningskri gets tecken. Det
välbefästa arrendeområ det hyste en ga rnison om 25- 30.000 man
(Kabanov ) och förfogade över artilleri av alla slag, däribland grova
järnvägsbatt erier, stridsvagnar , flyg, rikli ga förråd m m. Någon
örlogsbas i egentlig mening var Hangö däremot inte, ehuru ubåtar
samt transportfar tyg jämte eskort allt som oftast anlöpte hamnen.
Blott en elivision mtb, några patrullbåtar, bogserare och pråmar var
förlagda elit. Å landfronten höll sig bägge parterna avvaktande på
defensiv en, men i skärgårelen norr- och öster om halvön bytte holmarn a tidvis ägare efter bittra och förlustri ka, men föga ändamålsenliga, strider fram och åter. Efter att den 16 juli ha bortsnappat
personalen å elen irriterand e finska utposten Morgonland ute i haVet väster om Hangö, försökte sig ryssarna elen 26. på elen längre
västerut bel~igna fyrp latsen Bengtskär. Den från fyra patrullbåtar (Polegajev) nattetid land satta manstarka stöttruppen tvang de 29 försvararna (Luther) upp i det höga fy rtornet, där de dock höll stånd
tills undsättning anlände. De snabbt an lända Uttsi11'taa och Hämeen1'/'Laa (W i!? berg) samt närmaste KA -batteri belade skäret med sin
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kortaste strået.
_Den tyska f rammarschen ~ådcle el en 7 au~u sti Finska , ikens
s trand v1d Kuncla och kuststJ-aekan mellan Jummda och N arn b
sattes. De ryska styrkorna i Estland var därmed avskurna <·--I1 een
evaku ering sjövägen var att vänta inom kort. Det finsk j tysl·t
'' mot.
•
draget bestod 1 utplanteraneJet av minor mellan J u minda utl< 1.. 0Cl
1
.
" . gJorde
K a lb aod agrun d . B oq
Cobra den 9. och inom två vecl'·t '·,. Var
an
..
.
~~~11mdaspa rrens .. 2 000_ minor i det_närmaste på plats. Ryska ~;vep ±orband osokte _roJ a vag ~enom falten , luckor, som motståndarna
nattett d anyo tapp te t dl, sa att det farliga området alltmer ut\ ·Jgacles . De 1 Reva.! b gg~n de. starka krigsfartygen gjorde däremot inga
ansatser att stora mmutlaggarna .
.N är tyskarna elen 28 augusti inträngde i staden, gick elen c;, 170
kngs- och handelsfartyg starka utrymningsflot tan (Drozcl ) ti ll ~;i öss
?ch marsch erade i . fle ra kolonner med minsökare och spärrbryta re
1 spetsen osterut. Hunnen till Jumincla råkade täten in i mi nf dtct
varvid tiota ls fartyg sprang läck och stockning upp stocl. Säk rir--•en'
med 1\.irov som ryggrad, tog sig någorlunda helskinnad igenom, ~1e 1~
transportfartyg en skingrades i panik i kvällsmörkret och i mken
från skogsb ränderna å fastland et. Ett fä ltbatteri å udden, sju Ju88
och en mtbflottilj anföll armadan utan nämnvärd framgång. St• i r re
delen, över 100 fartyg, pressade s ig igenom till Kronstadt. Ett dussin örlogsmän gick förlorade, 35 handelsfartyg sjönk och med lem
t usentals människor. Minkatastrofen vid J uminda 28/ 29 augusl1 iir
sannolikt den största sjökrigshistorien känner. Kraftiga ku stbatterier,
massiva mtb- och flygangrepp, de finska pansarskepp ens eld hade
troligtvis g j ort katastrofen än fullständigare. För de hänsynslosa,
s tryktå liga och egna förlu ster helt ignorerand e ryssarna u tgj Jrde
J uminda-barriär en trots a llt inget oöverstigligt hind er. Flottch . .Jen
Tributs lämnade el en dömd a staelen med flyg , hans stabschef Fantelejev hissade sin f lagg å jagaren Minsil och deltog i utbrytningen.
.. L ä15·ets allmänna utveckling och den finsK:a framryckningen river
ostgransen gav marinstaben anledning överväga förflyttand et av kanonbåtarna Uusimaa, Häm eenmaa, Turunmaa och Km-jala. från väster till förstärkning av Näsets sjöflank. Sedan tyskarna förg;ives
sökt röja en minfri väg runt Hangöudcl, gick Ruotsinsalmi och RiiLah ti kanonbåtarna t ill mötes och ledsagade dem genom de r ska
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Bild 4.
Kanonb åtarna H äme enmaa, Vu simaa, Turun maa och Karja/a passerar Ha ngöudd
på väg till Finska v iken.

spärrarn a till Finska viken samm a natt Reva! evaku erad es. Men
pansarskeppen , som an nars saknade och här haft lämpli ga mål, stannade alltjämt kvar i skärgårelen väster om H angö. Efter återerÖvrand et av Karelsk a näset delad es styrkorna i Finska viken elen
5 september för en tid fram åt i tv enne förband, vilka eft er ch eferna,
kommendörkap tenerna E nkiö och Pukkila, benämndes Avde lning E .
resp P . Den förstnämnda opererad e östet- om Hoglancl tillsammans
med tyskarna, el en senare mot fi end ens förbinde lse r till Hangö samt
bevakade Jumincl a-barriären.
Seclan tyska rna nått ku sten i om edelbar närh et a v L eningrad började deras artill er i i mitten av september att beskju ta Kronstadtbukten och flottan, som tagit sin tillf lykt elit. Genom denna eld och
genom_ inten siva flyga nfall hoppades man kunna tvinga fartygen till
en desp erat utbrytning för att söka intern ering i S veri ge. Trots att
en forcering av cl e många minfä lten kn appast var att vänt a och
många tecken tydde snarare på, att flottan in i det sista sk u Il e deltaga i försvat et av det cern erad e L ening rad, vidtog tyskarna långt57
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gående åtgarder för att mota fienden . Den 24 september a 11 ]
·· ··
clen f or
anc1ama"1et to
rmeracle "Balten f lotte" (C1li ax) beståe 1 deande
.
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1
·
s lags l(eppet T trp1J:::, ( ryssarna r ldmu·al
Schcer, Köl11, Niinib c ,1 ·av
garn ~ -~ 25, Z ~6, "z 27, fem torpedbåtar och 3. Mtb-flotti lj u~ ~~~
d:n alandska skarga rd en:_medan en sydligare grupp, kryssarn a l, cip:::tg, Emdcn och mtb anlopte L 1bau . E n fo rsta m o ttagnin gsko n;~1 1 it tc
l. S-Flottill e (B irnbacber ) vakade seelan en månad i östra J 'Ils]·'
'a
v1·1(en. I(nappt had e denna strid sg rupp intagit positi oner, in nan l.uft'~affe ra~p ~ rte racl e , att de rys ka tu~ ga :nh e t~ rna n ~~ rma s t var k1, mplmgar . Ttrptt::: och Schccr med saknng atervande da hem och dl 27.
upplöstes "Baltenflotte".
N är tyskarn a från fas tland et gick över till de isolerad e baltiska
öarna, deltog smärre finska transportbåta r i öv erskeppningarn;1 qch
p an sarfartygen i en a v skenoperationern a . D en ti ll Utö konet:ntreracl e styrkan , en broki g samli ng om 23 fartyg under flottch ( ten
Rahola, med Il m arin en (Göransson ) och Väin ämöinen (Koivi -;t o)
säkrade av fyra VMV-båtar som kärna, gick el en 13 september till
sjöss för operation "Nordwind" . D en vi lseledand e av sikten ~ en
fö r estående landstigning å Dagö ~ nåddes inte. Förbandet stötte t ,·am
c :a 22' S S\tV U tö, utom synh åll från land och siktades aldrii- av
ryssarna . V id vändpunkten trä f fades llma.rinen babord akter ~a n
nolikt av en clrivmina, tog snabbt in vatten, kantrade och sjön k inom
sju minuter dragand e med sig större delen (271 man ) av be" tttn ingen. D en så olyckligt änd ade fram stöten va r ett slag i tm ma
in te t och dess ändamålsenligh et kan diskuteras.
F ör att avhjälpa bristen på järnvägsvagnar i F inland s t ~ill d e Lyska rna i oktober vagnar av krigsbytet i Estland i utsikt och till örfogande fö r transporten två större ångare H ohenhörn och J'< r lo
A lL egre. E ft er minröjning konvojerad es de om sider förbi H a tgÖ
till H elsingfors och in sa ttes i trafik på R eval. Genom de ryska sp;irrarn a leddes ytterligar e några kolbåtar i nov j dec till östra FinLlll d,
där industrien led en skriand e brist på bränsle.
När tyskarna elen 21 oktober ockuperat Dagö, återstod av det n·ska basområdet enelast H angö och O densholm. Dessa positi oner J :tde
helt förlorat i betydelse och den livliga t ra fiken till och f rån H angö
tydde på en fö r eståend e utrymning av arrendeområdet innan vin tern.
Konvojerna eskorterades vanli gen av 2~4 min svepare av Fugas-J, lasen och l ~2 mo dern a j ag are och gick tämligen oantastade nattdid
mell an Kronstadt och Hangö vi a H oglancl. D e lät sig inte stö ras av

Bild 5.
Kustpansarfartyget !/marinen. S jön k 13 sept. 1941.

minorna , KA-batteri erna i P a rkka la-pa ssagen ell er de mot dem sporad iskt in satta ot illräckliga fin skf tyska förband en. S ~tluncla blev en
stri d el en 30 november utanför Jussarö mell an Avdeln in g P. ( Uusimaa, Häm cc nmaa, 4 V MV-båtar ) och en vä stgående konvoj i det
närmaste resultat lös och slutade med att tv å samv erkand e Vo rpostenboote av misstag besköt sin a vap enbröder. F in ska ubåta rs torp edattacker mot kon v o j e rna m is siyckacl es to ta lt.
Natten 2/ 3 december skedd e så el en emotseel da utrymn in gen av
Hangö, där materi elen sprän gts, brän ts eller vrä kts i hav et. Garnisonen och en del förnöden hete r la stad es ombord å ett tio ta l tran sport fa rtyg, däriblan d de stora passage ra rånga rn a .T os·if S ta/in och
Viatj cslav Mo loto7J, v ilka es korterad e av jagare (Droz d ), svepare
och patrullbåtar sta ck till sjöss, utan att f innarna fick vetskap hä rom. på ett t idi gt sta dium. T idpunkten va r vä l vald: ha vets ti llfrysning tvang de slagkra fti ga lätta styrkorna till pass i vitet, mörk er och
dimm a förs vårad e sikten. De tyska m tb-f lottilj erna had e r edan av -
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gått _ti ll hemmafarvattncn , de f inska mtb låg sedan en m ånad 1 He\.
smgtors 1 vmterkv a rte r. Ingen an las tade ryss a rn a . under c·' 1-<en
1
..
.
..
osterut, men de led ansenhga for luster genom mmsprän g·n 10.. _
Stalin rå kade in i " Ki p in ola" -spärren, träffades av elden f1:ån j~~
battenern a t Parkk a la och drev redlös mot estniska ku sten, dii 1 l l·skarna tog hand om den j ~imte ett par tu sen överlevande a v , JOO.
Trots fö rlu sterna ge nomfö rd es evakuer in gen planen li gt och h· uddelen av trupperna ank om till L enin gTacl. R eträtten från Han ,..,<>r var
Röda f lottans första takt iska , strate12·
._, iska och morali ska fra m· ng.
De finska sjöförbind elserna västerut upprätthöll s h ela tid en lan
svå righet. Längs huvudl ederna norr om Å land, över Å lands ha 1 >ch
Botten ha vet gick hand eiss jöfarten i kon voj er, vi lka sedan h a ve !l lfrusi t skyd el ades a v a rm erade isbryta re. Inalles 750 fa rtyg esk .. lerades utan några förlu ster under å ret. De väntade massiv a ul 1tsattacke rn a uteblev h elt. Överraskat av kriget kom det ryska ul tsvapnet igång sent, fö rl orade tidi gt base r och båtar och återhäm 1de
s ig fö rst något i septembe r . N ågon organi serad ubåtskampan j ig, 1gsattes a ldrig. Emot fö rlu sten av 27 ubåta r vägde torpederinge1 av
tyska ångaren Baltenland den 23 oktober nära Öland gansk a .iitt
.
p å plu ss idan.
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,
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vinterid e, de tyska h ade sö kt sig h emå t eller till R eva!. R yska J ottan låg infru sen och ill a till tygad vid L eningrad , på va rs porta r ,,·skarna ba nkade, matrosern a trälad e i skyttegravarna. Milj ons[ ;, len
gick svå ra umbä ra nde n till mötes, men hade en chans att klar; sig
och flottan Över vintern.
l jämförelse med de väldiga r yska för lusterna i far tyg och 1 111skap h ade det första krigså ret blot t i ringa utsträckning b l' ~' attat motpartens fartygs beståncl. För lu sten av I111101'in en. var n o ~ så
smärtsam, men i övrigt kom finnarna lindrigt undan. D etsa1 ma
gä ller tyska rna, som i de finska vattnen enelast för lorade n: ~ ra
småfa rtyg, såsom Uhlenltorst (UJ 1107) och Oscar Neyna bcr ( V
308) . M insvepa rna R 60 - 62 expl oderade vid kaj i Hel sing ' >rS.
Minutl;iggarna fö ljel es av otur. På återvägen till Tyskland ki rde
Hansestadt Danzig, Tonn enberg och Preussen den 9 juli, trots \ a rningssignal er, in i ett svenskt m in fä lt v id Öland och gick ull ler.
En rysk ubåtsmina blev Königin Luises öd e el en 24 september u·a nför H elsingfor s.
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1942 : R YSK UBÅ T SOFFENSIV
Tyska rna lyckades icke eröv ra Leningrad och Baltiska flottan
unel er vint erns lopp. De finsk/ tyska pl anern a våren 1942 g ick därför
ut på a tt upprätta en effektiv förs varslinj e mot eventu ell a r yska u tbrytningsfö rsök. D et stra teg iska utgångsläget skull e förbättras genom
ockupa tion av F inska vikens öar och v idl yftiga min eringar. De stö rre ryska fart ygen var helt ur spel, f lertalet Övervattensfa rt yg i dåligt sk ick, men ett 40-tal ubåtar intak ta. F lera tecken tyd de också
på a tt rys sa rn a i första ha nd t än k te koncentrera sig på en lå ngt gående ubåtsoffens iv mot Östersjöns viktiga sjöförbinclelse r. Tyskarna trodde sig kunna bemäst ra situationen genom att utlägga tv enne av fartyg och KA bevakade min ba rriärer vid Bogland resp. Parkkala, m edan finnarna därtill påy rk ade en kontinuerlig h ela F inska
viken täckande övervakning medelst ubjaktförband. D en f in ska syn punkten vann inte gehör hos Seekriegs leitung, trots att el en lokala
tyska ledningen in om kort bl ev öve rtyga d om a tt f innarna hade rätt.
Förslaget om en nätspärr i ] orkkala-passagen kunde ej r ealiseras
då lämpliga nät ej fa nns att tillgå.
Medan isen ~innu låg kv ar igå ngsattes angreppen mot utöarna .
För ockupationen av Hoglancl formerades Avdelning P. (Pa jari) av
två förs tärkta batalj oner ur 18. IJ iv, en kustbatalj on och specialförband stödda av a rti lleri och f lyg . D enna h elt i v itt m askerade
styrka, överlägsen elen r yska garnisonen, f ramgick från Kotka över
isvidcl erna och efter två dygns strider var Ön på kvä ll en elen 28
mars i f insk ha nd. Batterier fö rlades senare dit. Stor- Tyte rskär
togs tre dagar senare av en fi ns k tr upp ( Laaksonen ) frå n Hagland
och ett tyskt detachement fr ån el en estniska sid an . Ryska motangrepp
från Lavansaari med sto ra sty rkor slogs till ba ka . Tysk ma rinp ersonal öv ertog slutg il tigt ön den 14 april och uppsatte a rtill eri där.
Det planerad e tyska besittningstagandet av Lavansaari , Peninsaar i
och Se iskari i mitt en av mars gick om intet, då de härför samman dragna trupp ern a ur armen ständigt behövdes på annat hå ll vid
Leningraclfronten. Sedan Görin g lovat Hitl er att taga hand om bolsjevikflottan, intresserade frågan inte mera 'F 1ihrerhau ptquartier.
Öarn a stannade dä rför kriget igenom i r ysk ha nd och ägd e stor betyd else som fra mskjutna poster utanför Kronstacltbukten . D en lil la
klippön Som eri norr om Lav ansaari höll s sedan den 19 januari av
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f inn arna som observationspunkt, dess östra granne Narvi va 1 <l:ir.
emot ingenmans land.
T il l fö ljd av elen sena i ssm~i ltnin gen kom den planerad e 1111 r:iiJ _
ningen igång först i maj. Den 9/10. utlade minfartygen Kaisc och
Ro./and 700 mmor mell an Porkkala och Na rgö, början ti ll "Nash, rn'' spä rren, som omfattade c :a 1900 minor. De för fl yttade sig de· 2!
ti ll Hoglands sydspets, varifrån "Seeigel" utl ades åt SO mot \.' S t ~
niska ku sten. Den komplette rades efterhand och omfattade s It ligen ca 5700 minor och 1800 s veph in cler. Dess fortsättning non >m
Hog land "Rukajärvi " uppbyggeles i juni av Rii/a!Jti och Ruotsi 11 • 111/ i
och in nehöll ca 1400 minor och 200 svephincler. Hoglancl-barn' ren
utökades uneler sommarens lopp med mindre spärrar, varjäm te tlt nen öster om La vansaari och Seiskari in fekteracl es.
Större de len av den omgru pperade fins ka flottan var nu konc 11 tre racl till F inska v ik en, staben hade f lyttat till Kotka. Den 0111i. ll.tacle : Avde lning Väinämöin en (pansarfartyget jämte 6 VMV-1); l ar
och 6 m in svepare), Lätta F lottavdelningen (Riilaliti, Ruotsinsa/ 11 i,
de fy ra kanonbåta rn a, 8 VMV och 6 svepare), Minrö jaravdelnin. en
med tre f lott ilj er samt Mtb-Flottilj en med 6 mtb. 'Obåtarna och ·sko rtfartygen var all tjiimt direkt uncl erst~i ll cla general Valve. A el.
Vä in ämöinen hö lls i beredskap för avvärjancl et av ytstridskra l ·TS
försök att genomb ryta Hogland- linj en ävensom för ubåts jak t nw llan
elensamma oc h Por k kala. Patru Il båtarn a och mtb rörde sibu öster >m
Hoglancl bekrigand e sina ryska kolleger. Lätta F lottavclelnin en
komp letterade min spärrarna och bevakade dessa, medan ubåta na
uppehö ll sig i den minfria västra delen av Finska viken. De insat1es
sena re som eskort på Å lands hav. Sveparna skotte om r enh åll nin• ·n
av de egna fa rl ede rn a i samve rkan med ku stbrigadernas minröj, e.
De tyska sjöstridskrafternas sammansättnin g var också en am ·t n
~in föregående å r. De kraftiga S- Boote ( mtb ) återvänd e inte iii
F inska viken. ej hell er elen energiske Biitow. I stä llet anländ e i a' ··il
för m infällning, svepning, bevakning oc h ubjakt lämpliga enhet ·r :
två f lottil j er M -båtar, fyra minfar tyg, lanclsättn ingsfärjor, kallf nb.itar, trålare. Chef var konteram iral Böhri1e1·, vars flaggskepp 1 ai
(F 3) mestadels låg i He lsingfors. För försvaret av estniska kuslen
och Tyterskär en svarad e Marin e Befehlshaber Ostlancl, viceamiral
Bu rcharcli, med säte i R eva l. Dessa bägge befälhavare stamul de
häruppe ända till det slutliga återtåget 1944.
Knappt had e Hogland-linj en bli vit någorlunda ubåtstät, innan r s-
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sarna börj ade röra på sig. S ista veckan i maj inrapporterade flygspaningen ett 20-t~ l ubåtar i Len!ngrad och ett 10-~al v~cl Kronsta_~t.
forcenng en av Fmska vtkens manga hmcler var forestaende. I borjan av juni avgick de första båtarna, a.vmagnetiseracl~ och specialutrustade mot mmor, ttll Lavansaan, dar cheferna onenteracles om
läget . Spärra rna sk ulle forceras tätt uneler land eller strax ovan
bottnen å djupa stä ll en och med snigelfart, nätterna skulle nyttjas
för laddning av batterierna. Natten mot elen 13. bröt de första åtta
båtarna genom "Seeigel" och därpå genom "N as horn" , utan att någon kund e hindra dem. En de l led visserligen skador och tvangs
återvända, medan tre slank igenom. Sommarens första offer var
finska S 1S Argo, som torpederades den 16. vid Bogs kär. Samma
ubåt sänkte dansken Orion elen 19. och svenska S / S Ada Gortlwn
den 22. vid Öland s ostkust. En annan blottade sig vid misslyckade
attacker mot tyska fartyg och snart nog var hela norra Östersjön
i alarmtill stånd. En väldig apparat igångsattes för att säkerställa
sjöfarten. Hande lsfartygen beordrades gå längs kusten , konvojer organiserades och de alltför fåta liga ubåtsjagarna sökte intensivt efter
fridstörarna. Den andra vågen ubåtar vid midsommarticl en hjälptes
genom "Seeigel" av minsvep<He, medan mtb och attackflyg genom
anfa ll mot spä rrbevakarna höll dessa sysselsatta. Åter slank tre ubåtar igenom, resten gick fö rlorade ell er tvangs tillbaka skadade. Kort
därpå slu ssades elen tredj e gruppen båtar ut och i mitten av juli
börjad e de fö rsta återvända hem. Så fo rtgick det hela sommaren
till långt in på hösten med växlande framgång. En del ubåtar kom
oskadda igenom och tillbaka hela tre gånger å rad, andra åter minsprängdes eller lik viderades av jaktförband redan i begynnelsen.
Större del en var av Stsja - ell er S-typ, såsom Stsja 303 (Travkin ) ,
Stsja 304 (Afanasev). Stsja 307 ( Momot), Stsja 317 (Jegorov) ,
Stsja 320 (Visjnevs kij ), Stsja 406 (Os ipov ), S 7, (Lisin), S 12
(Turaj ev), S 13 (Malantjenko ) . Den ex-estniska Lembit (Matij asevitj ) deltog även och var en av de första som tog sig ut. Ledningen
hade gett cheferna täm ligen stor hand! in gs frih et i operationsområdet.
men på g rund av för kort och schematisk utbildning var dessa inte
kapabla att utnytt ja de många chanser, som förefanns , innan de
tysk/f inska motåtgärderna på allvar satte in. I stället för att koncentrera attackerna på svagt skyeldade konvojer, gick man lös på
små, ensaw:~1a fartyg. Först mot hösten nyttjad es ubåtarna operativt
sett m ed större skick lighet mot konvoj er pa Ålands hav. Men här
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led ryssa rn a a llv a rli ga f ö rlu ster. Tämligen o vänta d e resul ta t adde
. 1
cle f m s -:a ubåta rn a i ja kten p å sin a rys k a k oll eger.
.. ~å grUJ~ d ~v el en s kri a nde bristen på es ko rtfarty~· fö rl ades ,, . tre
hamn va n f ran de f ö l·i·'d ta cle
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. . ·:·
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ti mslång t förfö lja nd e tillintetg j ord es ubå ten slutligen m ed to ,t:;
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Oster SJOn . De s ista rys ka ubå tarna återvänd e i december v id isl "l dn ingen till s in a base r och kampa nj en var till ända. _Res ulta tet n otsva racl e kn app<tst fö rvä ntningarn a .
Mot 23 sänkta fa r tyg på ca 52.000 brt - däribl and de sven. ka

A_da GMthon, Bengt Sture, C. F. Liljevalc h, Luleå, 11!/argarela , M
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g1e - och ett t1otal s kad a de svar a de a llra minst dussinet förl o r l( le
ubå tar. Jämfö rt m ed det väldiga anta let eskortera d e farty a ter ,; jodetta h a lvårs sänkning sresultat myc ket m age rt. Finnarna es l~orter; 1 d~
Över 2000 fa rtyg, vara v enel ast två g ick f örl o ra de . De tyska si frorna upp visar samm a ringa för lustproce nt De av ubåtsch efe •1a
rappo rtera de sänkning s resultaten - 56 å ngare m ed 150 000 br!
v~r s tar kt Överdriv na och be rodd e vä l delvis p å, att de efter , 1tf orcl attack ej förv issade s ig om att må len v e rkligen sjönk. T 1 >ts
det a n spr å ks lö sa resultatet genomfö rd es ubåtsoffe nsiv en m ed s. r Jr
e ~1 ergi och fram å tanda . Besä ttninga rna var goda, uthå lliga och dödsfOl·a kta nde. D en lå nga färd en till och frå n op e ra t ionsom rådet _·cnom massiv a minf ~i l t v a r sä kerligen betungan d e och n ervpåfre sta n. le.
M!.~ ngen ubå tsche f d ek ore ra des och utnämnd es t il! Sov jetuni on <n s
HJalte, han s r edskap er höll titeln "garclesu bå t " . F le ra av dem g -k
sen a r e fo rloracl e m ed man och a llt.
E tt led i ubå tskampan jen var tyd ligen r yssarnas försö k a tt e!iJIJ ine ra el en fin s ka utposten Som e ri , varif r å n v id a sjöom rå den och et;, ppen Lavansaa ri kund e l1 ållas uneler upps ikt. Kort eft e r midnatt 718
j uli lanel steg efte r fl yganfa ll i på va ra ndra fö lj a nde vågo r eftt'rhan d ca 300 man från m tb och patrullbå tar å den bergiga ös. ra

tranden. Fö r svararn a (92 m a n-Ra uhaniemi ) lyckades hå ll a stå nd å
~en västra d elen, där Ön s tv å 7,5 cm fä ltkan on e r stod. Hjälp cliricreracles sn abbt till p latse n: Uusimaa, H ämee mnaa, Turunma a , och
VlVIV-bå ta r samt elen tyska svep a ren NI 18. De to~. cl e11 i b_ergsskrevorna gömda f ien de n unel e r eld och hmclracl e att torstarkn m g ar
till fö rel es Ön . Und er sm åt immarn a r å kad e de i n~i r s tricl m ed mtb
och f lyg, va rvid de fö r stö rd e tre mtb. Strid en til l la nds, sjöss och
i luften rasad e h ela för middagen . F innarna ly6:acles l ancls ~itta förstärknin ga r, r yssa rna d etsamma f rå n en staka båta r. E ft er ursinniga
strider i s vår klippterr äng tr~ingd es de sega ryssa rna p å eftermid dagen s lu tli gen tillbaka. ] vattnen runtom fortsat te kamp en. Från
Lavansaa ri uppenbar ade s ig en kano nbåt av J1d oslwa-typ , ett par
s-torpedb åtar , Fttgas-sv epare och ett ti otal pat1·u ll bå tar. Ett mtbanlopp i tre vågor avvär jes a v finnarna. E n f o rtsatt r ysk koncentr ation t ill L avan saari -vattn en föran ledd e d em att förstä rka sina st rid skraft er m ed Riilahti och R uotsinsal mi varj~imt e A vd. Väinämö inen
intog ber edska psstä llning i Kotka-v a ttnen. T ys ka rna sände kan on båten SA T 28 Ost, sveparen M 37 och dep åfa rt yget N ettelb ec k till
Someri. Natten 8 / 9 utsattes d essa säkring sstyrko r för art ill erield
och mtb- a nfall , som a vvärjdes med förluster fö r a ngriparn a. P å
morgonen had e kamp en ebbat ut och de sista ryssa rn a iland gav s ig .
Enela st flyget f o rtsatte a tt gå a nfall svi s tillv ~iga och til lfogade
finsk a flottan dess enda f ö rlu ste r. Häme enmaa fi ck en bomb genom
först ä ven , T urun maa, skärvor genom skrovet, bägge hade döda och
sårad e. Stricl en om och k r ing Someri p å f lottan s å rsdag - S venskresulte rad e i en fins k sege r e ft e r god samve rkan
wnclsclag e n flotta -kusta rt ill eri - fl yg. Ryssarna f ö rl o rade l ka no nbåt (Moskva typ ), 16 mtb resp . patrullbå ta r och 13 fa rtyg sk adades. Å Someri
stupade 128 och t ill få ngatogs 123, ca 200 man berä knades ha om kommit m ed de sänkta båtarna .
Av å r ets sjökrigs h ä nd elser fö rtjän a r det djärva finska mtb-a n fa ll et mot hamnen i L a vansaa ri ännu omnä mnas . F lottiljche fen (Pirhanen ) fann p å basen av g jorda ia kttagelse r ett intr ~ingand e i d enna
befästa stöd j e punkt mö j l i g, om ock så inte ri sk fr i och före lade marin staben s in plan. Pro je kte t bifö lls så snart tillräcklig t värdefu ll a
objekt låg i hamn en. D en 10 n ovember rappo rte rad e fly gspaning en ,
att kan onbåten Kn;_sno j e Znamja ( 1 750 t ) ankrat clärstäcl es, elen
största rys ka örlogsma n, som 1942 visat sig så långt västerut. l skyeld
av elen mörka norra ho risonten lyckad es mtb S;,öhsy (O vaskain en ),
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las te mal et Krasn~;e Znam;a , som togs med öv erraskn ing och Sj<•nk
eft er tre torpedtr affar. Innan ryssarna vaknade upp och han n . ·1( ll d ]
[ o .. c[
t
·aga mo atgar er, 1a e c en dristige angripa ren försv unnit norch .t rt
utom räckhåll för Lavansa aris batterie r.
Ett 20-tal ubåtar, ett par större kanonb åtar, ett 30-tal mtb , >Ch
patrullb åtar såg sig ryssarna tvungna uppföra på årets för lu stk 1H o
1:1:clan elen andra siclan åter kom lindrigt undan. Om man bor he 1:
iran de otorpede rade handels fartygen förlorad e tyskarna i Fin· ka
vtken tva ~:1 lllrDJ are R 66, R 106, tre ubåtsjag are UJ 1204, 1_ J5 ,
1216 o; h tmnarna blott en motorm insvepa re. Samtlig a finska 1 ttb
stod pa utrange nngs l!stan som fullkom ligt slutkörd a . Tv enne som
kngsby te tagna bå tar ( Vasama och Vihuri) hade tillförts flott il -l<'n..
femto n nya vanlade s nästa säsong.
1943 : TRYGG ANDET AV SJöFA RTEN
Vid islossnin gen var situation en i Finska viken i stora dra o- d··nsamma som föregåe nd e år. Läget å Lening radfron ten hade l ät~at 1 >r
ryssarna och r eparatio nerna å de skadade fartygen forts kridit. Sl. !.!'skeppen var än?u ur _spel och de bägge kryssarn a, ett tiotal jaga,·e
och mmst 20 ubatar btlclacle flottans kärna . De större enh eternas urptt~adan? e ttll sjoöss var föga troligt, dä remot var en up prepnin g t V
forra arets ubatsof fenstv, de svåra förluste rna till trots ävensom
ett intensiv are utnyttja nde av mtb och marinfl yg att vä~ta . ö v rt~ump lmgar mot de fin ska utöarna eller Näsets kust var också nwi- ltga.
o ~Ör skydd et av sjöförbi nd elserna vidtog tyskar/ finnar vicllyft i~·a
at g a r el er, v1sa av erfarenh eterna från föregåen de års kampan j. 1:n
upprepn mg av den hclsoclan de, betunga nde konvojt jänsten var ic',e

"nskvär cl. De ryska ubåta rna mås te till varj e pri s isoleras f rå n
~stersjön. Redan i mitten a v ma rs bör j ad e förstärk n ingen a v "N ashorn "- och "Seeigel" -spärrar na, i april av "Rukajä rvi". M indre
spärrar utlades efterh and i Kronsta cltbukten och kring utöarn a. Och
icke nog därm ed. T P a rkkala-passagen begynte tyskarna elen 28 mar s
att lägga ut ett dubbelt ubåtsnä t strax väster om "N ashorn" tvä rs
{iver viken f rån Nargö till Po rkkala. Nätet var 60 m djupt , nådd i
det närmast e från ytan till bottnen och kompletterades med ubå ts minor. I denna mödosa mma operati on "\Valro ss" var in all es 141 fartyg på olika sä tt engage rad e. I medi o av maj var nätet, minorna
och bevakni ngsfarty gen slutli gen på plats - samtidig t som de för sta
ryska ubåtarn a stävade västerut .
Finska flottans samman sättning hade unelergå tt smä rre förändri ngar. M\i nfartyg en Riilahti och Ruotsinsalmi tillfördes Avel. V äinämö inen och istället bildade de med 13 cm kanoner armerad e trå larna
Aunus och Viena en andra kanonbå tsflott ilj inom L ätta F lottavde lningen. Esko rtavde lningen berikad es med en ny flottilj bestyck ade
bogserb åtar. Sex nya minsvep ningsmo torbåtar av Kulw -typ trädd e i
tjänst. Den stö rsta förändr ingen ägd e dock rum inom mtb-vap net,
som erhöll femton modern a båtar. Fem levererad es av den ita li enska
firman Bagliett o ( H·~t?-ja- typ ) och transpo rterad es lanelsvä gen den
13 april från Genua till Stettin och därifrån med båt till Åbo. Från
Regina Marina inköptes och övertog s i maj i Reva! XII . Squaclriglias
(B ianchini ) fyra JVIAS-b åtar (J:ym.y-t yp), vilka sommar en 1942 opererat å Ladoga. Å bo Båtvad AB leve rerade slu tligen i början av
juli de sex år 1941 beställd a båtarn a ( Taisto-t yp ). Motorto rpedbåt savdelnin gen (Peuranh eimo ) fördelad e sig härefter på tvenne flottil jer: Taisto - och J ynty-bå tarna bildade elen l. (Pirhon en ), Hwrjatypen och krigsby tesbåtar na elen 2. ( H erlevi ).
S jöstrids kra fternas befälsfö rhålland en var desamma. Eskortf artygen och ubåtarn a var direkt unclers.tällcla general Va lve, flottan
leddes av kontera miral Rahola från stabsfar tyget M eTilw tka i Fredriksham ns skärgård . Lätta Flottavd elningen grupper ades för försvar
och komplet tering av H oglancl· li.nj en i samarbe te med 12. KA-Regemente t och tyskarna , mtb förlad es till kustomr ådet Freclrikshamna
viken för akti on mot trafiken på Lavansa ari och offensiv
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rys ka ubå tsvapn et h ade reo rga ni serats efte r elen sv åra , le ro Det
latnm~~n och orn fatt~de en enda b~·i gacl (Ve rch ovski j) 0111 fy r; cl iVJS JOneJ m~cl ca 25 b<tta r lluv~d sak!J gen av Stsja-typ . Utru stad e , led
spec J ~I anoJ dnmga1 for det langsamm a och besvärliga forcer.t de
v1ken och med fö rråd för tre mån ader satte sig· c1l ., .l tl
a ..v Fmska
o
l
rt isförh ~ ll anclena det ti ll ät . J börj a n av ma j avgi ck len
fo
s~
I:? J:ese
t? 1sta g1uppen, tre batar: St s;a303 ( T ra v k in ), Stsja 406 (Os ip ) ,
5ts;a .408 (Kuzmm ) . De .upptacktes och anfö ll s i olik a r ep 1,,e r
a~ u bJaga re och lyck·acles mte trots upprepad e försök genom h , 1·ta
n~ tspa rren vrcl P or k ka la. A v tri on återvände blott Stsja 303 1 m.
Und er sommaren s lopp gj o rd es förnyade försök a tt fo rce ra ni et
etto Sista l september . O f ~en s iven mi sslyckades totalt. Ingen L d~
ubat lycka:les pressa s1g 1genom till Östersjön, dä r s jöfarten uc k
ost~rd .. Ubat~rna ut.nyttjacles därefter för landsättn ing. av clesa 1'1 er.
.. s m.arre .: karm yts lmgar mell an patru llbå tar och mtb kä nneteckn;1 de
SJOknget oster om Hogland. Så drabba de finska mtb och Y l\' V båtar elen 22 maj sa mman med rys ka patrullbåta r vid D ia m;: ltr evet, varv 1cl två ryska mtb sänktes och elen finska V/viV 17 1 ·k
~n a ll varli g träff i maskinrum m et. N att en 30/ 31 överraskad es 1 ra
tmska mtb i dimman av Överl ägsna m otståfidare. Intensiv sk<•tlossning f~ ljcle, t~å fin ska mtb kollid erade, men klarade sig h: 11 .
Dylikt smakng pagxk hela sommaren omväxland e m ed ömsesi d o·a
mmframst öta r med sm åbå ta r . Tyskarna insatte fy ra KM-båta ' i
ol1ka repn ser mot Lavansaar i , men fö rlorade elen 21 a uo·u sti f ~ f
~' 28 och 30 genom flyga nfall och arti ll eri eld i Someri h a 1~ 11 . St>r ,n
t y ra nya båtar anlänt från T yskland , fortsattes f ramstöta rn a 1 10t
Kronstacltbukten på hösten.
Medan elen finska 2. Mtb-Flotti lj en likaså ny ttja des fö r mineri gar, bl a fyr~. "Salpa"-sp ärra r kring de ryska utöarna, anföll <len
J. Mtb-Flottd j en uneler sensomm a ren konvoj erna till och från ',;tvansaan. Kort fö re midn a tt den 19 a ug usti var fymy 1-3 och T a'sto
1 resp 4-6 uta nför Se ivästö i luven på en österut gåend e kara\ ·t n

1

av tre bogsersl~ip säkrade av 14 patrull båtar och sänkte en av pråuarna. E n våldsam eldstrid utspa nn sig emell an ang ri parna och
~skorten , varv id ryssarna i vill erv alla n upprepade gånger bes köl
varandra. D en 21 a ugusti a ng rep fem m tb en större konvoj på väg
till Lavansa<u·i: bogse rare med full astade pråmar, minsvepar e och
min st 20 patrullbåta r. Taisto 2 sän kte en stor pråm och Taist o 6
torpederad e ett transportf artyg. Eskortens eicl och dimridåer hindrad e
vid are observation . En paus på två veckor fö lj de därpå i konvoj strid ern a. Men el en 6 september på kv ~illen gick fem mtb åter lös
på en konvoj med västkurs i K ronstadsbu kten. D e hindrades av el en
förstärkta es korten att komma inom skotthåll, men när konvojen
närm ade sig Se iska ri , kom Taisto 2, 6 och .TymJ' 3 ånyo söde rifrån
och sän kte två stora, fullasta de pråmar. Vid en attack den 29. mot
en likn ande ko n voj missad e a ll a torpede rna målet. Ett till den 15 oktober planerat anfa ll mot L ava nsaari hamn kunde ej genomföra s,
enär a1~griparna redan i ett t idi gt skede upp täcktes av ryssarna. Mecl
beaktan de av att inga stö rre mål än pråmar och ibland Fugas-s vepa re
visade sig till havs och att torped erna var gammalt ryskt arv egoel s
m/ 1912, var de finska mtb :s resultat fyra sä nkta pråma r fullt till fredsstä Il and e.
T ack vare den effekti va nä trid å n vid Po rka la kund e sjöfa rten
väster därom fortgå i det närmaste ostörd lä ngs de kortaste ru tterna, varigenom mycken tid och möd a inbesparad es. Den enda frielstöra r en var det ryska torpecl flyget, som g jorde ett 40-tal anfa ll
mot fin ska hand elsfartyg, varv id två sän ktes. M infällning från
luften mot skärgå rd sfarl ederna praktisera des med en viss f ram gång. Över 400 m inor utp lanterad es på detta v is under kri get och
de förorsakad e förutom förluster, att far ledern a tidvis helt måste
ta
av st~ingas fr å n trafik. Det med nya bl a ame rikans ka p lan fö rstä rk
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skadades a ll va rligt den 2 ma j , de tyska Ost och W est sjönk efte r
bombträff ar elen 4 augusti resp 15 september. Den tyska 3. M - fl ottille (K ieffer ) angr eps 30-35 gånger å rad uneler höstens lop p.
var vid fem min svepare blev ill a åtgång na. E tt ensamt Boston-pla n
torp ederade elen 16 september es kortfartyg et Vis/w, på ubåtsbevak ning no rr om K eri. V id ett f lygan fa ll mot Kotkas hamn elen 4 noVemb er sänktes tre mindre fins ka bå tar och elen tyska M. 16 blev
så svå r t skadad. att elen ej kunde repa reras.
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Oc kså cle ryska mtb visad e s ig aggressiva Båtar av G-5 t, 1
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före storm en. En vis s j ä 11 , ikto Å ret 1943 kan betecknas som lu gn et
naclcl es mell an parterna, som inte led n ågra stö rre förlu ster. 1 • _
sa rn a sökte få sin a ubå tar ut på Östersjön, röjde luckor i mi n sp.\~
r~rna och slog till med mtb och flyg . Trots det f ramgångs ri ka vvarJanclet avo ubå:soffen siven , var det likväl uppenbart , att tys b·n a
redan var pa cletensJven. D en ryska slagkrafte n hade ökats an ·nhgt och gav en föraning om vad som komma skull e.

1944 : RYSK OFFEN SI V. KRIG MOT TYSKAR NA
För att bryta ringen kring Leningrad igångsatte ryssa rna i m it en
av Januan en storoffensiv, som in om två veckor förde dem till 1 - •rvaf locl en. Med knapp nöd förmådde tyska 18. A rmen , berövad st(, re
cl elen av sin tunga utrustning , här dämma upp stormfloden. D et .llma11na läget vid Fi nska viken hade så lunda unel ergått en mä rL ig
fora ndnng. Hoglanclssp~irrens södra del förlOt·acl e sitt stöd i l; ncl
och visad e tecken på läckage. Röda flottans livs ru m ökad es n :d
Koporia- och Lugabu kten och en all t större aktivitet var att viiJita
frå n dess sida. D e f lesta stö rre fartygen var akt ionsk lara: O !d·abrskaja R cvoliutsija , Kirov, M a!?sim Gor !?i j, jagarna Vits ead ill · al
Dro:;;·d, Silnyi, S lavn.yi, S trasjnyi, kanonbåta rna V olga, Z eja, A"a1,,a,
O lw m fl och de h ade liksom de många KA-batter i e rna med sin tl cl
verksamt unelerstött offensiven mot Estland . Ett 20-ta l ubåtar , ca
100 mtb och patrullbå tar, lika många minsvepar e och ta lrikt m a rinf lyg var r edo för aktion. R yssarna väntad es främst koncentrer a ig
lovo och S tor 'J .vpå att fo rcera "Seeigels" södra del m ell an Kuro-o
b

ers. öv erru mplingsfö rsök mot utöarna var möjliga, men hotet fr ån
~törre landsättnin gar ansågs inte överhänga nd e så länge lan dfronterna h öll s.
F inska flottans indelning var i det stora h ela oföränd rad , dess verksamhet följd e tid igare riktlinj er och befälsförh ållandena var desamma . Tv å bå tar h ade gått förlorad e uneler vintern vid de stora lu ft bot11barcl emangen av }-Jelsingf ors i februari , V MV 12 el en 6. och
ViVIV 8 el en 26. Ett till skott av 6 mtb och 2 minsvepar e väntad es p å
sommaren . I händ else av en storoffens iv även mot el en f in ska fronten var mar inledningen beredd att ins~itta flottan vid avvärjancl et
av land stigningar och försvar et av utöarn a. U båtarna och Viiinämöi11en upp ehöll sig väster om P orkka la och för omed elbart försvar
mot invasion sstyrk or stod såled es blott mtb oci1 V:iV IV-båtar till förfogand e. Komplette randet av de gam la m in fälten och utläggning av
nya stod också på programm et. F lottch efen ledde op eration erna från
Poitsil a invid Freclrik shamn . U båta rn a och eskortfart ygen sorte rad e
fortfarand e di rek t und er S jöstridskra fternas stab i H elsingfors.
För att hå ll a ryssarna tillbaka och stöda landfronte ns f lank vid
Narvabukt en vidtog tyskarna vidlyftiga åtgärder. Förutom tidigare
bevaknings-, min- och ubj aktförband för lad e tyskarna till F inska
viken för off ensiva uppdrag lämpliga enheter: jagare, mtb. ubå tar.
Vid kritiska situ ation er kunde kryssare detacheras norrut. Snart
var a nsenliga sjöstridskr after koncentrer ade till " Badewann e", som
tyskarna smått föraktfullt kallade Finska viken. Somma ren 1944 var
"badkaret" likväl ett av de h etast omstridela sjöområde na unel er
kriget och tyskarnas förluster ansenliga. Styrkorna benämnele s 9.
Sicherungs division och chefen konterami ral Böhmer understä lleles
den 17 juni Adm iral Östli ch e O stsee (Burcha rcli ) i R eva!. Till Böh mers förfogande stod 20 kraftiga m insv epare, fördelade p å tre flottiljer (l. , 3 , 25. M-Fl. ), l. R -Flo ttille ( 11 motorsv epare ), ca 40
färjor (13. , 21. , 24. Lanclungs -F l. ) , 7. AT-F L (17 artill erifärjor ) ,
min fa rtygen Brummcr, Lin:::, R o lat~d, lv. kryssaren N iobe, tre nätläggare med hjälpfarty g samt ca 120 trålare, valfångare , f iskekuttrar m m vilka bilclacle 31. Svep-, 3. och 14. Säkrings- och 3., 9 ., 17.
Förpostf lottilj erna. Uneler vårens och sommaren s lopp inträffade de
mod ern a offensiva krafterna: 6. Z-Flottille (4 jagare) , 6. T-Fl.
(7 torpedbåta r ), 6. S-Fl. (9 mtb ) - av löst i juli av 5. S-Fl. ( 10
mtb ) - och 10 ubåtar. F a rtygen h ade övervintra t i hemlandet och
hann inte fram för att stöda den vikand e landfronte n. Först an lä nde
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l. M-Fl. samt jagarna Z 25, Z 35 och T 30 den 14. ~ e bru a r i t 11 l\ ~.
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~111:~en av.. maJ konstatera de rekognosce rand e ubåt :~ att
e_ t e dtv.
vagen . ut pa_, OsterSJOn var def initiv t stängel och ryssar na ,!.!· 1rde
mga vtcl a re fo rsok att for cera spärren. Man hoppa des a tt OJWI tt ione r na t !I l lan els J smom t1cl sku Ile öppna port en.
Medan f inska och tyska mtb unel er vå ren utan stö rre fra n ;111 g
fö rde små krig kring Lavansaa ri och i Kronstadt bukten, var !J, aknmgsstyrk orna 1 N arvabukten hå rt pressa de av ryssa rna. F rån nitten avo ma j aJ:fö ll attackflyg et dagligen M -båtarn a, a rti ll e ri fä rJ orna
och tra la rna , J JUni kastad e sig aggress iva mtb dä rjämte över ·, 1em.
Tyskarna var h å rt engagerad e vid a vv ä rjancl et a v a nfallsvåg< rn a.
g jorde ofta s lut på ammunitio n en och led svåra fö rlu ster. Ett, 1 1tal
fa rtyg sänktes, enba rt i juli fem (M 20 , M 413 F 273 F i- 9 .V
1707), clubb_elt så många skaciades och ca 500 m.a;1 försa;tes ur ~el.
~evaknmgs t artygen h öll sig segt kvar i N arvabukte n. men k 1de
mte fö rhindra de ryska svepelivision ern a att sm ånin gom iit a sJg
igenom "Seeige l".
o D en 9 juni gick ryssa rna med öv erlägsna styrko r ti ll storo fi <'JJ siv
a Kare lska nä~et, från sjösi clan verksamt uncl erstöclda av sk , ,psoch ku starttll en. Inför elen förkrossan de t rupp- och ma terielin s sen
tvan gs finnarna til lbaka å västra Näset och i ku stsektorn. Vid •J icl s_o mm~_r ticl en föl_l ~ ib o rg . samtidigt som ang ripa ren börj ade gå .ver
t dl BJorkoarn a tran fa stland et. Inför el en plöts ligt fö riinclrade sJt uat!On en blev fin ska flottans f rämsta uppgift att skvclcla el en reti rl an~e armens sjöf lank. Up pdraget löstes genom n; in erin ga r och tillfa lli gt sam mansa tta avd elninga rs art illeri eld.
o
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De för skyddet av kuststräck an Ino- Se ivästö och B jörköarna avsedda m inspärrarn a " M öykky" och "P istin" utl ades i oli ka r ep riser
elen 11- 16 j u ni av Lätta Flottavd elnin gen (L ennes ) och mtb, utan
att störas av fi enden. Fyra v id V iborgsv ike ns mynning opererand e
ryska mtb ö verraskade s på å tervägen av VMV -båtar, som skaelsköt och tog en av "plå tcloso rn a" som god pris. S töclcla av kanonbåta r, a v typ N[ oslwa och minsvepar e pressade sig ryssa rna fram å t
]ängs kusten och n åde! e el en 18. B jörkösun clet. F inn arna tog sig från
fast land et Öve r sund et t iIl B jörköa rn a, de sista med V M V -båtar.
Härvid fö rstö rel es VMV 17 av f lygbomber. För ett snabbt utläggande av nya m inspä rrar ställd e tyskarna ett antal fär jor och minmateri el ti ll förfogande . V id ett fl ygan fa ll elen 20. av 21 PE-2 pl an
(Rak o v ) mot depån å K irkkomaan saari utan för Kotka fö r störel es
emell er tid hundratals min or. el en tys ka Ottcr och en pråm båda med
last, vilk et se elermera tva ng finnarna till olika improv isation er vid
min eringarna.
I slutet a v juni fö rlad e tys karn a nya fa rtyg till el en f inska skärgården, dä ribland t venne modern a, slagkraft iga F lottentorpe cloboote
T 30 och T 31. Natten 19/ 20 jun i fö retog detta par en framstöt
"Drosselfa ng" till vattnen söder om Björköarn a för att a nfa ll a rap porterad e konvo jer och lan dst igningsbåt ar. P å återfärden r åkade
de no rr om Nar vi u t för ett av ett 20-tal rys ka mtb (Os ipov) skickligt utfört anfall. Trots in ten siv av värjnin gseld drog ryssarna elimridåer run t to rpedbå tarna. T 30 (B uch ) ru sa de vid<ne genom dimman, men T 31 ( P eter-Pirk ha m ) saktade in, varpå ryssarna gick
till an fa ll. Tre mtb (Uts jev) kom elen tätt in på livet och kl 2358
satte en av dem ( Schliess) .in sin a båda torpeder midskepps . Tillskyndande finska mtb fi skade upp 85 nedo lj ad e Öve rl evan de, varav
23 så rade . V isse rli ge n förlorad e ang riparen nio båta r, men sänkningen av T 31 va r ä nd å en större för lust för tyskarna Samm a natt
landsatte ryssarna ett förstä rkt kompani marininfa nteri å ingenmans land N a rv i, en god obse rv ationspost fö r över vakande av traf iken
på V iborgsv iken. Det kala skäret utru stades med art ill er i, strålkastare och r adiostation . J nva sionssty rka n obse rverades av motparten ,
men det var då för sent att möta detta oväntade schac kd rag.
Natten 20/ 21 juni landsatte ryssa rna 120 man. som på mo rgonen
följel es av en bata lj on ur 260. Mar Inf Brig vid A lva tinn iem i å P iisaa ri , el en nord ligaste av B jö rköarn a . Medan de 300 fö rsva rarn a
beredde sig fö r en motstöt. beo rdrades kanonbåta rna .rlu.nus och
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Viena, l. och 2. lVItb-F lottilj erna , de tyska M 29 och N ett c/ Iee !~
samt 4 R-båtar på morgonen till platsen för att för hindra nya t r. nsporter över Björkösundet och beskjuta brohuvudet. Från I r tka
avgick fyra artiller ifärjor (AF), men de dirigerades först till fe l
s;da av ön och inträffade mycket försenade . Sam tliga fart yg utsattes för ihärdiga luftangrepp och arti llerield från land. A z 'Us
träffades av en bomb, varvid chefen (Pöri) dödligt sårades. _ Itb
Taisto 1 (Satuli ) f ick en bomb i maskinrummet , fattade eld och ·xploderade, sedan systerbåten Taist o 6 kort dessfö rinn an bärgat besättningen. A v tyskarna erhöll N ettclbec k en blindgångare i s kro . et.
medan AF 49 och M 29 efter duell med brohuvudet blev stri Isodugliga. Framstöten ledd e ej till resultat. Ryssarna satt fast å B _·,:röarna, fick efterhand förstärkningar och det blev uppenbart , .tt
Öarna inte längre ku nde h ållas. För evakueringen lämpliga fa r> -g
hade redan den 15 juni samlats och natten 22/ 23 sattes den i v erl et
med sju transportgrupp er (K illinen ), var och en omfattande en t: ,k
minfärj a, ett par bogserare och ett tiotal m otor båtar. Som säkn g
fungerade l. Kanonbåts-Fl. (A rh o), Viena, VlVIV-båtar och f~ ·a
AF i norr, M 17, M 30 och mtb i söd er. Den livliga rys ka fl yg;,, _
tiviteten upphörde just samma kväll ~ flyget stödd e landstigni1 ~
en å andra sidan Ladoga ~ vilket var av stö rsta betydelse för e' 1 ku eringens lyckliga genom föra nde. Sporadiska mtb-attacker avv ä1ides och utrymningen av B j ö r köarna förlöpte utan förlu ster.
För u trad erandet av den irriterande utkiksposten å N arv i sa nmandrog vapenbröderna en ansenlig styrka: tyskarna torpedbåtat-la
T 30, T 10, T 8, minsveparna M 15, M 18, M 19, M 22 M 30, f) a
R-båtar samt finnarna 9 mtb, 10 VlVIV och 11 motorbåtar med l l8
man ur Östra Fin! KBr för landsättning. Denna operation "Ste· t häger" började sent på kvällen el en 27 juni med att T- och lVI-L.ottarna i diset började mjuka upp klippön med sitt 10,5 cm artilk • i.
efter det de tre 7,5 cm pjäserna i la nd öppnat eld mot dem. Ryss;;rna bet väl ifrån sig, M 19 erhöll fyra träffar, andra båtar lindr i;;a
skador. V id midnatt f ick tyskarna per radio order att avbryta fö, .:taget. Ockupationssty rkan, berövad sitt eldund erstöd, gjorde då Ol ..; så h elt om. N arvi-fö retaget var bristfä lli gt p lanera t, ingen ans va n g
ch ef h ade utsetts och samarbetet finnar / tyskar f ungerade dål i. t.
Lyckli gtvis inträffade inga allvarliga fö rlu ster.
Besättandet av Björköarna öppnade nya möj ligheter för ryssar 1a
att flytta flottenheter till Viborgsviken samt operera mot öarna
h
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dess västra st rand. S ituationen va r densamma som senvintern 1940.
]'Ju var viken ej till fr usen , men hotet mot den motsatta .stranden
och la ndfrontens rygg minst lika överhängan de. I ~ lut et av JUI1l koncentr erade ryssa rna färska fö rba nd ur 59 . Armen v1d k usten och
fter hand landstigningsfa rkoster för erö vrandet av el en yttre skar~ården. Den 25 juni besatte de ön Tuppura och nådde den 26. Trångb und
va refte r front li njen fö ljde farleelen till Viborg. Finnarna in~ätta~le sig för försvar å de obefästa öarna och sä rsk ilt å de längst
te be lä o-na Teikari och lVIelansaari. Redan elen 20. utlade Ruotstnu
b
.
d el.. o
alm i tre "\ Vi ipuri" -spärrar i dessa farvatten, mtb m mera
e arpa
tnfarten ti ll Trångsund. Deras minframstötar mot B jörkösunclet avvärjd es emell ertid i nordändan av påpassli ga patrullbåtar.
Sent på kväll en den 30 juni belad es T eikari med a.rtilleri: lcl, attac!<flyget anföll och 500 man stöttru pper landsattes e t.ter 1111~ln att fran
ett 20-tal farkoster beledsagade av pansrade kan onbatar. Forsvararna
trängd es ti llbaka till öns norra del , m en fick hj älp och tillintetgjor_de
eller drev angriparna till båtarna på morgonen . Ett nyt~ lan~.stJg
ningsf örsök avvär jdes omedelbart. Då nya anfall ".~r att vanta, overförde finnarna förstä rkningar fr ån fastlandet. For att hmd ra ryssarnas transporter till Teikar i och framträngand e genom B )ör kösund
form erades en strid sgrupp , efter ch efen benämnd Avdelnmg Arho .
Den bestod av Hämeer1,1naa, Uusimaa, Turumnaa , Viena,. 5 VlVIV ,
2 rntb och 4 tyska arti llerifärjor AF 30, AF 31, AF 35 och AF 46.
Fö r övergången a v Viborgsv iken samlade ryssarna nya st~ rko r
till området lVIakslahti-Pull inniem i. Den 3 juli räknade f lygspanmgen
över 100 fartyg av olika typ därstädes och vid m idnatt stäv?de en
landstio-nin gsflotta norrut. Artill erielden nådde sm kulmen pa morgonen,b samt idigt som f lyget br edde ut rökridåer över h ela skärgården. Obekymrade om förlusterna trängde ryssa rna på och landsatte
å T eika ri 163. Inf Reg, å lVI elansaari en bataljon. Försvararna drevs
bak åt, men höll sig kvar på öarna till s undsättning an lände. Efter
sega närstrider förintades de ryska styrkorna på l~v~i ll en elen 5.
lVI edan kampen pågick beordrades Avel Arho fran Pukk10 t ill Viborgska viken för att bekämpa invasionsstyrko rna. Efter passerandet av Ristiniemi udd e styrde en första grupp , omfattande H am eenma, Uusimaa, AF 30, AF 31, t re VlVIV, en mtb no r r om "vV ii puri':
mot Teikari, den andra med Turunmaa, Viena, AF 35, AF 46, tva
VMV en mtb mot Björkösundet De utsattes för mtb-attacker, eld
från ~tt 7,5 cm batteri å Pu ll innierni udde och Fugas-sv epa re och på
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tn CC /111/aa fått sin beskärda del och av de tyska färjorna blo1 en
var stridsd uglig, gav el en så rade komm endörkap tenen A rh o på 1 \ ällen order om återtåg.
Knappt had e de finska förbande n å T eikari och Melan saar i l l lnnit vila ut och omgrupp eras, innan ryssa rna kom igen el en 6 1Ji.
m ed ~in stön-e sty rkor. ef ter våldsam ar ti lleriförbe redelse. D en 1rsinniga kampen om Teikari slutade med att de desperat kämp;, de
finnarna tvangs uppgiva ön, de sista simmade över till fastla1' le t.
M elansaari uppgavs samtidigt frivilligt. En ny fin sk kam pgr pp
(\i\T ikberg ) med Aun.us, Vicn.a , 4 V MV, 2 mtb och 2 tys ka AF, s• id e
ingripa i st riden, men utsattes hä rvid för oupphörl iga flyga ngr pp
och tvangs till baka. Chefsfar tyget Aw1us fick 18 plan över si1-, på
en gång, träffades oavbrute t, fattad e eld och höll på att gå på
grund, men klarade sig h em svårt med tagen. V ic na må ste på å ,:rresan sättas på land fö r att ej sj unka . Utan ti llgång till jaktsk\ del
kunde de med all för svagt luftvärn utrustade fin sk-tyska förbande n
ej hävda sig gentemot det överlägsn a ryska flyget, utan tvangs v~i .da
och utsla. na 0111 f rån V iborgsviken med ansenliga personal förluster
el en \: 111men
där,
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V id elen ryska offensive ns början stä ll eles den fin ska ubåtsf ()t ti ljen ti ll flottchef ens fö r fogan de och denn e beordrad e el en 13 juni
de fem båtarna skynel samt österut för spa nin g, minering och att tcker mot v~irclefullare mål i vattnen utanför R j ö r köarna och La\ !11 saari. På grund av de talrika ryska vaktbåta rna mås te elen Jtw ga
marschen till och från op erationso mrådet företagas i uläge, var för
elk raften ej förslog för någon längre systemati sk kryssn ing diir.
De ryska bevaknin gsfartyge n var tyvärr inga lämpli ga mål oc h dc
större enh eterna lyste med sin frånvaro. Några offensiva min eri1 .~ a r
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utfördes fö rsta veckan i juli mot f iendens viktigare förb indelser .
]/ esihiisi lade efter tims långa s j unkbomb sanfa ll, el en 4. en spärr vid
p eninsaar i, samt en annan el en 8. norr om Lavansaa ri . V ctehinen
gjorde den 2. tv enne rekognosceringar in i B jörkösun det och minerade detsamm a elen 5. Jim-Tur so fastnad e elen 23 augu sti utan fö r
Lavan saari hamn i ett ubåtsnät , en exp losion skad ade ackumula torern a, men ubåten tog sig hem. Några förl uster hade Ubåtsflo ttiljen inte, trots att ubåtsjaga rna och flyget had e ett gott öga till den.
Seclan tyska ubåtar uppenbar at sig på arenan, oper erade finnarna
blott tidvis norr om Lavansaa ri.
Kriegsm arine, som i östersjöh amnarna hade återkallad e halvtannat hund rata l ubåtar från slaget om At lan ten för ombyggn ad och
utbildnin g, fann i öst ra F inska viken ett nytt operation sområde. Redan den 16 juni anländ e tre ubåtar t ill Reva!, i juli två och elen 26
juni gick U 481 ut på spaning till el en finska skärgård en. En speciell U bootsond erstab inträffad e den 28. i Kotka för att leda operation erna och båtarna anlände eft erhand för att bekanta sig med
förhållan dena. Den 6 juli var antalet tre, elen 11. sj u och den 19
ti o - U 242, U, 250, U 348, U 370 , U 479, U 481 , U 679, U 745,
U 74 8, U 1193. De utförd e spanin g, bevaknin g och angrepp mot
trafi ken öster 0111 linj en Na rvi- Seiska ri. Vanligen låg fy ra båtar
samtidigt ute några dygn i sträck; i bägge ändarna av B j ör kö sund
vid Seiskari och i N arvabukt en. F rån augusti försköts verksamb eten
från de finska vattn en till N arvabukt en, cliir elen for tgick t ill september. A nvändand et av ett så stort anta l icke snorkelfö rsedel a ubåtar
i de trånga, svå rnavigab la vattn en unel er elen lju sa årsticl en var
knappast ändamålsen ligt. Fiendens rörel ser kunde kontrolle ras med
flygspaning och de större örlogs fartygen höll sig und an i Kronstad tbukten . Genom avsaknad en av lämp liga må l kunde de vid vidare
vyer vana ubåtsche ferna inte visa sitt kunnand e. Mot de siktade
små patrullbå tarna och minsvepa rna utfördes likväl dussinet torpedangr epp med fe m sänknin gar som fö l j el. E n ubåt gick fö rlorad . Vid
en framstöt mot Björkösu ndets norra inlopp den 30 juli upptäckt es
U 250, belades med sjunkbomber av en ubjagare (Kolenko ) och
sjönk. För att hindra en rysk bärgning av vraket företog 5. S-Fl.
natten mot el en l septembe r en min- och sjunkbom bsoperat ion till
platsen. På återv ägen stötte mtb S 80 på en mina och förstörde s.
Ytterliga re fyra tyska ubåtar gick under i Finska viken uneler sista
krigsåret .
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Under juli månad formerades av de tyska 6. T -, 3. M - och l. R
och finska mtb ti ll fä ~li ga s:riclsgrupper för att bek.Lm pa
t1enden 1 tarvattnen kr mg N arv t. Avsikten var att locka ut si ;J rre
enh eter från Lavansaari och sedan förstöra dem. D en 9 iuli
rapporterad e tyskarna tvenne jagare vid N arv i, men en ti llskynch;1dc
jaktg rupp påt räffade endast två små bevakningsfartyg söd er rHn
0n . M-båtarna besköt N arvi och finnarna avslog 8 mtb :s anfall ·not
dem. F ramstöten var r esultatlös. Ett nytt försök gjord es naten
15/ 16. med T 30, T 10, T 8 och mtb, medan 7 R-båtar bildad e dimma och 4 M-båtar höll s i beredskap mot nyf ikn a från Lav ansa"ri.
Efter skottväx lin g med patrull båtar och batteri et å N arvi fi ck t ,·skarna nog. Ett svep runt ön el en 20. i avs ik t att in fånga bevaka,- 1a
ledd e ej hell er till resu ltat. T yskarna nyttjade ovanligt nog i, ke
sina. egna kra ft iga mtb ur 5. S.-Fl. vid dessa framstötar.
Avsa knaden av j aktskydel för de talrika förbanelen i F inska -.iken tvang tys ka rna att hämta F lakschiff Nio b c (ex-holländska kr, ~
saren Gelderland från 1898 ) ti ll städes som flytand e lu ftvärn sbatt L ·i.
Fartyget ankrade i Kotka hamn elen 10 juli och blev genast föremal
för ryssflygets intresse. Efter ett misslyckat störtbombanfall nwd
30 PE-2 den 12. gjordes en välförbe redd och avgö rande stöt den 11 J.
m ed 70 PE-2, 8 Boston, 20 IL-2 och 20 jaktplan. Medan bomba r 1a
band lv.elden högt upp, rusade torpedplan en in från låg höjd i skydel
av närliggande holm ar. N iob e sjönk på stället med svåra fö rluster i
manskap. Flygarna rapporterad e sig ha sänkt pansarfartyget V äinumöit~ c n.. Tio dagar senare torpederade och sänkte Boston-plan uta tför Porkkala minsveparna V il p pula och M ercurius. Från augu -.t i
riktades det ryska ma rinflygets stötar mot Estland .
en sommaren förflöt täm ligen lugnt i de finska vattn en, sed: il
ryssarna i slutet av juli åter gått till offensiv söder om F inska \lk en. De tyska förband ens i F inland verksamhet r iktade sig ock. ·1
mot den estniska kusten. Ett försö k att med torpedbåtar förstärl 1
"Seeigels" sydända slutade med en katastrof. P å kvällen den l 7
augusti lämnad e 6. T -Fl (Koppenhagen ) elen fin ska skärgårelen la,tad med minor för utläggning i Narvabukten strax väster om <c
gamla spärrarna. N är förband et vid midnatt intog front fö r min fä hnin gen, träffades ledaren T 30 (Buch ) av en mina unel er frä mre
-eldrummet, bröts itu och sjönk. Vid försök att komma ur det farliga g rannskapet minsprängdes också T 32 (Dehnert) och gick und er, medan T 22 (\!Valdenburger ) fö rlorade roder och propellrar och
~lotti l jern~
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sän ktes av eget fo lk. Enelast T 23 (vVeinli g) kom helskinnad
ctan. S jöräddningsf lyg och mtb räclclacle en del överlevande, andra
111
~rev österut och bärgades a v ryss a rna. Torpedbåtarna stötte utan
tvivel på egna min or, tidigare utlagda på fel plats av min fä rjor med
bristfälliga nav ige ringsmedeL De tre moderna båtarnas unelergång
var en svår åderlåtn ing för tyskarna och en billig seger för ryssarna. Genom ryska minor i de fin ska vattn en förlorade tyskarna
i augusti ytterliga re artillerif ärjorna A F 35 och AF 50 samt minsvepa ren R 70.
Inför det alltm er fö rsämrade politiska och militära läget nödgades Finland som bekant slutligen hos Sov j et unionen anhålla om
vapenstillestånd , vi lket trädde i kraft den 4 september kl 0700. E nligt
stilleståndsvillkoren måste bl a all a tyska styrkor å finskt område
lämna land et senast vid midnatt den 14/ 15. Tyskarna var sedan
månader ti ll baka fu llt medvetna om de f inska fredstrevarna och
sökte med all a medel - påtryckning och hjälp - förhindra en
finsk / rysk separatfred. Man hotade att avbryta spannmåls- och
ammunitionsleveran ser och man sände hjälptrupper ( 122. D iv, 303.
Stormartill eri Brig, Stuka-plan) till Näsets hårt ansatta front . Å
sjös idan fö rlades tunga kryssaren Prinz Eug en (R einicke) och jagare den 7- 28 juni demonstrativt till skärgå rel en vid U tö och lät
sig beundras av finn a rna.
Redan i mars 1944 had e OK\iV utarbetat planer för besättandet
av Åland ("Tann e-West") och Bogland ("Tanne-Ost"). Genom
ockupationen av dessa öar hoppades krigsledningen unelerlätta den
egna flottans verk sam het i kampen mot den västerut till Östersjön
strävande ryska. U neler sommarens lopp gav Hitler upprepade gånger
ord er om alarmberedskap för operation " T ann e" och den 4 september om att sätta igång " T anne-Ost" , en order han dock återtog.
Med hänsyn till el en svenska reaktionen och bristen på trupper uppgavs "Tanne-\1\Test" helt och håll et. Man vill e ej riskera en öppen
konflikt med Sverige.
Ko rt efte r stilleståndet började de tyska fartygen lämna f inskt
territorium för att i Estland inrätta nya baser. Stödjepunkten Kotka utrymd es elen 6 september och den 7.- 13. evakuerades trupper ,
staber och materi el sjövägen från Syclfinland. Svårare gestaltad e
sig avmarschen för den 200 000 man starka 20~ Gebirgsarmee h:ån
norra Finland. En bo rttran spo rt av denna arme och dess ofantltga
för r åd inom två veckor var från början tekniskt omöjl ig. För att un-

883

882
derlätta eva ku eringen av en del över bottniska hamnar röjde i 11 .•
. f' . ..
d e e o-na spärr ~
dt
ocl1 t ys l-;ar gemensam
t- en 111111 n va bo· bo·enom
.
..
.
..
b
n. lll(-1. l
Alandshav. Dartill sande tyskarna tunga enheter och jagare d1 r· .
att skydda transporterna söderut. P å morgon en elen 16. låg 1 ·-i~~
Eugen och fe m jagare ur 2. Kam fg ruppe (Thiele) utan för , :~
o:h hotade öppna eld~ ifall tyska fartyg ej gavs fri lejd ut ur , :i~~
ga
rden.
Fartygen tillats. passera och en onöclioartill eriduell 111 1an
_
•
.
b
Prmsen. och KA-batten et undveks. Den v1d samma tid i Ålan d ' av
oper~rande 3: T -F l. ( T 13, T 18, T 20) fick eld öv er sig och k lades tillbaka till Reva!. Därvid sänktes T 18 (Meyer- Abich ) vi d vå
ryska fl ygplans raketattack den 17. vid Balti sport. U nd er sep r· 11 _
ber opererade P rinz Eugen, Liitzow, jagare och ubåtar i Alamb tv
och Bottenhavet tills el en sista transporten från K emi den 29. 1 ,sserat området. På frist ens sista dag löpte de kvarblivna tyska kr sfa rtygen ut fr ån Kotka och H elsing for s, varvid de minerad e f rledarna. Trots att Böhm er för klarad e dessa åtgärd er blott vara ~-;
tade _mot Sov jetunionen, bidrog de till att stärka finnarnas UJ,lfa ttnmg om den förändrad e tyska inställningen till dem. Man n
på sin_ vakt mot obehagli ga Överraskningar , inte min st på H og-l ar L
Och eJ utan orsak, ty den 13. hade Hitler gett order om " Tanne- 0~ .,_
A ngreppsp lanen vilad e på det fe lakti ga antagandet, att vapenhmdem skull e uppge ön utan strid , ell er högst göra symboli skt motsltm d
genom att skjuta smått i luften. Genom ockupationen trodde 1r ,n
sig fortfa 1:ande kunna behärska Finska viken och sätta en stoppregel for i lenelens framryckn ing. L andfästet i norr bestod emell c rt id inte mera efter still es tåndet och i sö der vek landfronten oh'' 1h?rligt tillbaka. Inom_ ett par veckor måste Estland utrymmas, v rpa H og lan d bokstav h gen blev hängand e i luften utan stöd. T P ,s
att Burchareli och han s stabschef Forstma1111 fram hållit dessa ol ··
stridliga fakta, vidhö]J Fi.ihrerhauptqua rtier tjurigt sitt beslu t o• h
Seekriegs leitung såg från sin horisont situationen h elt annorluu a
än den lokala befälhv aren. Så startad e elen f ullkomli o-t överflö d' ·a
operation "Tann e-Ost" på kvällen den 14. september. b
•
För att överföra ockupationsstyrkan, som besto d av hopra fs a le
enh eter från a lla tre vapengrenarn a (ca 2500 man ), sammand w: s
en ansenlig flottstyrka till Reva!: landstign ingsfärjor ( 13., 21.. 21.,
L-Fl), kanonbåtar (7. AT- Fl ) , min svepa re (3 . och 25. M-Fl , 1.
R-Fl ), mtb ( 5. S-Fl ) och 20 stormbåtar. Tre jaga r e ur 6. Z-Fl stod
i väster som fjärrskydcl . Företagets ledare (Mecke) hade just a 1·
1

.. t från Sw in emi.ind e och had e icke helt hunni t sätta sig in stlaD
tuationen.
. .
. o ..
f[oglancl försvarad es av 12. KA-Regementet (M1ettmen ). Da on
skulle överlåtas till Råds unionen. hade tre tunga , _?er_m anenta batterier ( 15,2 cm), alla str ålkasta re, ammumt10n och fornoden heter bortflyttats till fast land et. P å plats den 14 september fa nn s blott 212,2 cm , 4- 7,5 cm kanoner, 8- 7,5 cm , 4-40 111m, 12- 20 111m lv~
·äser, 9- 12,0 cm granatkasta re och 1712 man. T yskarna var alltsa
p~arkare
både med avseende å ar tilleri (bl a minst 10-- 10,5 . cm)o och
s
.•
manskap. En plu ton tysk radi o- och mätpersonal betann s1g pa _?n,
men skull e avhämtas i tid. Efter mineringen av K otka-vattnen boll s
garnisonen i alarmberedskap.
.
.
När de utlov ade båtarna ej avhördes, v1cltog f mnarn a kl 2330
åtgärder för transport av tyskarna med egna båtar från hamnen i
Suurkylä till Stor-Tyters. V id fristens utgång körd e emellert1d tt:e
R-båtar in i hamn en och en und erhandlare (Ki effer ) steg tland for
att av öns befälh avare utverka dess öv erläm nande till elen ockupationsstyrka, som var i omed elbart antågand e. Svaret var blankt avs]acr och förb lev det, trots övertalnin g och hot. T yskarna uppfordrades lämna hamn en, men iställ et kl ev stöttrupper upp på vågbrytaren. Fä rjor gick in i bukten och begynte lossa materiel och. foll~.
Finnarna gav eld mot området och mot cl e M-båta r och artlll en färj or som stödde landstigningen. Klockan var 0055 och 15 septen~ber och str id en mellan vapenbröderna i full gång .
Angreppet r iktad e sig mot öns östra strand och frä~11:t mot Suurkylä och vann terräng, trots att tyskarna led fo:·.~u~ter 1 tarkoste~- och
manskap . D en f in ska granatkastarelden var to rodand e och sankte
bl a tre med arti ll eri och ammunition lastade färjor. O ckså de finska
VMV 10 och VMV 14 och bogse rbåten B 1 förstörd es i hamnen.
Arti ll eriduell en i mörkret mell an fartygen och batterierna var intensiv.
ågra färjor sänktes ell er skadades, tre J\!_~båtar blev illa å~
gångna, fu llträffar förstörde en av 12,2 cm pjasern_a Il and. Infor
försvararnas välriktade eld och elen annalkande grynmgen drog s1g
fartyge n emell ertid längre ut f rån land. V id öns nord spets utsattes de för fem till platsen alarmerade f inska mtb :s angrepp .
.
F lottchefen beo rdrade kl 0125 mtb till aktion och kl 0200 avg1ck
tre Taisto-båtar ur l. Fl (Pirhonen ) från Kotka, något senare två
Viima-båtar och skyndade till Hogland, medan 2. FL (8 mtb ) dirigerades från Klamila till Haapasaari . Vid 3-tiden närmade s1g
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Taisto-grupp
.
.l
..en Hoglancl från. NW och anföll M - och R -L·I•
(La t na
VJ kas uppma rksam het var nktad mot land. Taisto 5 (Ova sl - ·
..
'·-tnen)·
ti·affad
e med ett .dubbelskott kl 0328 en av dem , Taisto 3 (I<-- 1•
..
"-<l nla )
avskot kl 0334 sma torpeder mot en annan och iakttoa öve
.
•
o
.
.
b
c1en
egna cltmnd an en explosiOn . Tau to 6 (Vuorensaari ) lösg·J·orch s
·d·
el
tt 1gt en torpe mot en M-båt och såg två explosioner bakom ·'· an1".
rökrid å. Det var osäkert om torpederna detonerat emot st .1 .ld.s
r
n k 1pporna ell er må len . Viima 3 (No rrm en) gick söderut län g-s ·istra
strand en och satte kl 0415 en torped i en still aliggande M -b;"IL angr eps av tv å R-båtar, men lösgjorde sig. Viima 2 (L ehtonen ) .)kte
kl 0430 torpedera tv å M -båtar, men missade och återvänd e h em 'lled
fy ra hål i sid an och en såracl.
I g ryningen gav rad iostationen i Reval fartygen order at t t n na
o mrådet. D e utsattes härvi d för 35 ryska bombp lans två anfall , a rvid en färj a sjönk. P å morgonen låg blott havererade fä. 1or,
stormbåtar och vrakgo ds vid Hogland, där de 1400 tyskarn a .1 öli
en smal fyra km lång r emsa av nordändans östra kust i sin h 11 cJ .
Berövade sitt eldund erstöd från sjön var deras läge föga av m dsvärt. Det fi nska motanfall et styckade området i tre delar, men innan den slu tliga stöten mot de inringade hann igångsättas, kaj t u lerade Mecke kl 1730. De avväpnad es antal var 1231, varav 175
svårt sårade, medan 153 stupat iland. Omkring 900 man kom aldrio·
dit ell er omkom med de sänkta fartygen. Blott ett 60-tal, cläribl
ch efen för 7. AT-F l. (Sonnemann) undkom med stormbåta r till
T yters. Finnarna h ade 37 stupade, 69 sårade och 8 saknade. De
tyska fa rtygsfö rlu sterna var ansenli ga: fär jorna B 31, F 175, F . 99,
F 822, F 868, sveparen R 29 och bogseraren Pe-rnau sänktes . ~'1C
dan MI 15, M 19, M 30, R 69, R 76, R 145 skadades. Som kr >sbyte togs B 35, F 177, ett 10-Cal stormbåtar, artill eri, hancl va,,en

nd

lU 111.

Operation "Tann e- Ost" var militärt, politiskt och psykologiskt ~ett
ett stort fiasko. Det allmänna läget gjorde ockupationen helt ö erflödi g, den stöddes ej effektivt av täckstyrkorna eller flyg. Dc tre
j agarna fick inga order och P-rinz Eugen höll s utanför det hela. R ar tO fö rbind elsen mellan Reva! och Bogland f ungerade bara i riktu:ng
mot Ön. Tyskarnas fö rhoppning att kunna förleda ga rnisonen till
ohörsamhet i en politiskt kritisk situation liksom antao·anclet om en
skott!ossning p ro forma med ty åtföljande "ärofulla~ kap itu latiOn
a v fm narna var en grov fe lspekulation . Den finska so ldaten l\· e-

].;:ade inte att gö ra sin plikt. Till tack besatte rys sarna Bogland den
.
o
..
..
..
•
1 oktober.
Angreppet föra nledde snabba f mska atgarcler. for Aland soam~s
säkrand e. Vä.in. ämöinen på väg ti ll Hoglancl, gjorde helt om v~d
parkkala den 15. på natten , ubåtarna och 2: M~b-Fl beo rdrad es _t1ll
skärgårdshav et, 3. Kustbatalj onen sändes ttll Alancl son~ f~rstar~~
ning. F lottans stab flyttade elen 28. f rån Fredriksl~amn till _Abo f~r
tt vara närmare skådeplatsen. " Tan ne-vVest" utlostes likval aldng
a h när hotet var förbi , börj a de trupperna hemf örlovas. Den 17 ok~~ber kom order om öarnas demilitari sering. A ll a be f ä~tni~gsverk
skulle sp rängas och de militä ra anläggningarna i grund for·sto ras.
Den tyska reträtten i Estland fo rtgick i septe~1ber och s~dan r~s
sarna nått Rigaviken, blev en skyndsam utrymnmg av omracl et nocländia. Den 18. övergavs Sto r-Tyters och den 23 . lämnade en stor
~;otta b Reva l och Baltisch port, därm ed sättande punkt fö r sjökri_get
· Finsk a viken. För att up pehålla ryssarna utlade Bntmmer, Lm..::,
~ 23 T 28, M -båtar och fär jor en del minspärr ar , av vilka " Nil]1orn'; mellan Hangö och Odensholm var den stö r sta. Mindre sådana u tJades a v mtb och ubåta r i ku stfar vattnen . De saknad e egentligen betydelse, då ryssarna ju fr itt kunde nyttj a _de inre Jarl ederr;a
vid Finlanels sydku st. Redan elen 20 september gtck de torsta ub~
tarna (Verchovskij ), minsveparna och patrullbåtarna på dett~- VIS
från Lavansaari till U tö och vidare ut på Östersjön . F lera ±oljde
efterh and uneler höstens lopp . Depåfa rtyg (I-rtysj, Smolnyi) inrättade
stödjepunkte r i finska hamn a r, av vilka elen västligaste (Feldma_n )
i Mari ehamn . Härifrån opererad e ubåtar nwt K urland och Danzt~
bukten. Genom sti ll estånd sv illkoren utarrenderades Parkkala-omra det med dess KA-batterier 1\II-äkiluoto , Träskö, Rönnskär till Sovjetunionen _ iställ et fö r Hangö. Den 2 ok~ob~r anländ e tv_~ _transportånga re med trupper eskorterad e av var sm Jaga re vtd Malo luoto ,
som överläts el en 6. V id samma tid deltog fin ska motorbåtar och
galeaser för andra gången i land stigningsoperat ioner mot Dagö och
Ösel, denna gå ng öv erföreles ryska trupper fr ån fastlandet. Genom
krigsh andlingar och haverier förl orades därvid i allt 38 båtar, varav
~- föll offer för ubåtar, som opererade i västra F inska viken. U 242
min erade därvid bl a Porkkala-farleclen, där f in ska S/ S Riegel den
28 oktober o ick förlorad . Någ ra större fra mgångar kund e tyskarna
inte notera. b Tvärtom slutade deras sista påhälsning i F inska V I'l<en
med en katast rof .
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Trots de negativa erfa r enh eter som insam lats vid hopl a , ,~
1 1 1
. f .. 1
a v gam 1a mm
a t, senast fo.. rlu sten av de tre T -båta rn a i "'' t nr c et
l?~]..;tei~ ~av högr e _stabet~ il and __orde r, att spä rrarna vid R eva] skt~l~~
101stat kas. D etta overflod1ga toretag startade elen 11 clecembu t. .e
·
l<tn
P 1"ll au me d fem Ja~are
_(Koht ) Z 35, Z 36, Z 43, T 23, T 2 och
s lut a ~ e ~11eclm m ~prangnmg och fö.rlu st _av två moderna enhete1 ~
35
och Z .'6 samt over 600 man. N ag ra overlevande drev 1lancl , d
1
f inska kusten i gryningen el en 14. Övriga fartyg vände om
111 e ~
ofö rrättat ärende.
ec
Sedan operationern a mot tyskarna i norra F inl and had e lJ, •jat
fl yttades finska k rigsfa rtyg i början av oktober till Bottem l.:en'
S ituationen i norr var efte r st ill eståndet oklar. Den tyska 20. [\, rgs~
armens ledning had e i god tid vidtagit åtgärder för att upprät.- ' en
uppehåll slinj e, i vars hägn operation "B irke", utrymningen av l pplancl , kunde förs iggå. För att nå ett snabbt avgörande besl öt <len
fi nska III AK :s led ning att våga en överranskanc le lanclsättn1 rr i
tyska rnas rygg. D en 27 september hade huvudd elen av elen fö r 1 -;~-e
taget avseelda 3. D iv sam lats till U leåborg och på kväll en det · 30.
g~ ck tre. ångare till sjöss med II . IR (2900 man ) ombord. Land · ignmgen 1 Torn eås uthamn Röyttä fö rlöpte p lanenligt och dät · 1ecl
hade ett brohuv ud bildats för de därpå fö l j ande dagliga trupp trm sporterna elen 2-5 oktober. Tyska motangrepp igångsattes el en 3.
från norr och öste r, sam tidigt som flyget angrep transporte na.
Femton plan belade elen 4. Röyttä med bombe r, varvid elen sti ·sta
ånga ren Boorc IX sänktes . F rån strand en vid Laivaniemi SO om
T orneå började ett 88 mm fä ltbatteri att ösa granater över ln mnen.
Den 6. intr~iffade 2. Kanonbåts- Fl. (Jääsalo) med Uusimoo , , f ämccmnao, VMV 15 och VMV 16 därstädes. D e avvär jde ett Stukaan fa ll och in ledd e en längre duell med batteriet vi~l La ivanicni,
varvid eldl edaren satt i en hög fa briksskorste n . Fartygens p j. ser
höll himl en fri från flygp lan och mö jliggjord e lossandet av fi t ,;];:t
artill eri för elen avgörande kraftmätningen den 8 oktober . D en 12.
an lände A~mus till platsen, men samtidigt slutade också den ty~ka
aktiv iteten och reträtten till Norge fortskred. Skadorna å kom m1 nikationerna till lands tvan gs finnarna att ty sig till sjötransport er i
stor utst räckni ng. U neler tiden l okt- 2 dec tran sporterades c,j övägen över 109 000 personer, över 5 000 hästar, 330 bilar, 141 t n ktorer, 241 art ill eripj äse r, 9 pansarvagna r, tusentals andra forc.on

h 8 700 ton fö rnödenh eter. Uusi 11100 och Häme eNIIlOO gick elen 20
f,tober till Alanclshav, VMV-båtar na elen 11 november och Aunus
0
d' l ""'J . söde rut varefter SJ.Öfarten gick utan eskort.
en
'
.. l .
:IZriget var öv er. M en inte för S jö str iclskra f~erna. Sto r st~c
mngen
len med över 60 000 minor inf ekterade Fmska v tken aterstocl.
~vnl~gt still estånd sv illkoren måste minfri a vägar, framförallt genom
fioglancl- och P orkkalas pärrarna . roJaS 1nom _40 daga r. Arbetet u,tfördes und er svåra betingelser och kostade f mnarna tre mmsvepct. n en hann slu tföras innan vintern och mnan reserv tsternas hem l e, r
.
d
•
d
.. -lovnino·. E n stö rre för lu st var min fartyg et L ou l ns
un ergang en
. ,
f or
b.
·
K
12 januari utanför H angö. troligen genom en tysk u _atsmma: _?ntrollkommi ssionens fordran om. utrustandet av ZOO mmsv.epat <:; 101e
1 maj 1945 för fortsa tt minröjning ställde. stora anspr ak pa fm.
Pa· våren var emell ertid SJ.U flotttl ]er, en broktg armada.
narna. . c
c
varav hä lften av privata firmor rekvirerad e bogserbåtar, _klara t~"Il
Jdion. Tre flottilj er (62 båtar ) bemannad es av F lottan, tyra ( 1J9
a •t r ) av Kustartilleriet. Personalen uppgick ti ll över 2 000 man.
ba a
•
.d f •
Det ytterst betungand e arbetet u fö:·cles und er tre . ar_s :~ , _r an _mot~.
gon till kv~ill , och bytet var ca 8 JOO mn~o r . Tva t at yg : Jonk. sex
fick svå ra skador och 13 man omkom. Forlu stem a var sa lu11cla be~
tydli gt mind re än väntat. En god bundsförv~nt hade mtnro!arn a J
drivisarna som varj e vår bragte massor av mmor att detonera. D en
finska ma,rinens krig var fö rst hösten 1947 tillända.

0

Den finska sjökrigfö ringens främsta mål var tt·ygganclet av landets sjö fö rbinclelser, över vilka största delen av handelsutby tet ske_c~
de. För F inland var ett f ramgångsrik t lösande av_ de_nna uppg1tt
ett livsvillkor. Trots brister i utru stning och orgamsatton lyckades
flottan fu llt ti ll fredsställand e f ull göra detta uppd rag. For Tyskland .
vars huvudmotstå ndare ti ll sjöss befann sig i väster , var _Fmska VIken blott en krigssk ådeplats av sekund är betydelse. Forst sedan
kri gs lyckan till lanel s vänt sig, började man f~sta st?rr e uppn~ark
samh et vid om rådet för att trygga styrkorna 1 Balttkum. Berovad
sina baser och t rängel ti ll baka till vikbottnen fråntogs Sov Jetu nJOnen mö j Ji gheterna till ett akt i vt uppträdande på ha vet och __ for edrog
att spara de vä rd e i ulla st e enh eterna, ti ll s läget skull e torand ras .

\
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R yssarn a glömd e likv~i l inte offens i vens betydelse och gick 1><·slutsamt till ang repp m ed ubåtar, m tb och fl yg mot de fin sk 1 l rs ]förbind elselederna.
- 'a
Bristern a i den lilla, h a lvfärdiga fl ottans utru stning tvang f in 1ar
till a ll ehanda improv isation er, va rtill kom en inveckl ad och iö:a
änd amålsenlig organi sati on av sjöst ridskra fterna _ F lottchefen ,_ 1 r~~
ra de un der•• K omm endö ren för S j östri ds krafterna och den ne , 5 111
tur und er Overbefälh varen , vilken han från H elsingfors ej s; ; ufta
var i tillf ä ll e att besöka. Den v idlyftiga staben för S jöstri ds! ra ftern a (Flotta-Ku sta rti ll eri ) h ade som stabschef en ma rinoffi ce1 vilken f unge rade som K omm endörens rådgivare v id h anclläggan clt av
flottan s opera tiva fr ågo r . Till stabschefens förfogand e stod en 'Perativ avd elning med bl a en marinbyrå. F lottans stab var rent l']ler ativ, och skötte de a v fl ottchefen beo rdrad e opera tiv a och org misatoriska angelägenh eterna. Denna in delning var all tför tungr 1dd
och ledde oft a till dröjsmål och förbi gåend e av de olika instanst na.
vartill den h öll fl ottans sakkunniga lednin g alltfö r långt från hi1: ~ ta
krigsl edningen . R edan i början av kriget uppstod en ovanlig si ,u ation, i det F lottch efen f örde befäl et i Skärgårdshav et och K 1!11mendören i F inska viken. N är tyngdp unkten försköts österu t, l lev
F lottch efen med stab i SVI/ utanför det h ela som åskådare, mc lan
en general ledde sjökriget. Först t ill vintern skedd e en ändri ng
härvidl ag.
Sama rbetet med tyska rna löpte i det stora h ela väl, fastän de
båda flottornas samm an sättning och m ål i mycket skilde sig t rå n
varandra. I början an länd e unga vä lu tbildade off ice ra re till Fin!; 1cl .
vi lka snabbt satte sin in i situationen. De ras efte r t rädare uneleJ de
sena re åren var inte lika om sorgsfull t utvalda, m en en viss st elilet
i sama rbetet som följd . De utmärkta signalförbind elserna m ed 11l'm1and et hade till följ d, att S KL direkt bland ade sig i operati onet ·Ja,
va rvid de lokala tyska che ferna ofta ansåg sin nä rva ro t äm li ~en
Överflödig _ I bl and fi ck de tyska åtgärderna en ut fo rmning, som rnn
på f inskt håll had e svårt att f atta. De gemensam ma operati on t' -na
känneteckn ades av a tt pa rterna hade var sin överenskomna del u. pg ift: om tyska rna ut fö rde huvudu ppdraget, säkrade f inna rna dets;P11ma i n ågon riktning . Ibl and inskeppades en f insk officer med sig1 dm edel å det tyska fö rband et. Fastän tyska rn a all t id un dvek att öv er aga lednin gen , bl ev detta fö rfa ran de ibland f inn a rna övermäktigt. F i !jden va r en f insk eft erg ift ell er en dålig lösning. Na rv i-företaget " ar
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tt exempel hä rpå. Av p restigeskäl och tysk "finkänslighet" utnämn-

~es ingen ledare och res ultat et var ett f iasko. Avvä_rj and et av ubåtsoffensiv en ett annat exempel._ T_rots att tyskarna 1 sak m_e d ga~ at~
den fin ska synpunkten var nkt1 g kunde p lan en av p restlgeskal eJ
ändras och därmed f ick fi nnarna nö ja sig . Exempel på god samver~an var evaku eringen av B j ör köarna. T rots allt va r samarbetet g?_~t
och de tyska fö rban den s stöd av stor betydelse under F mlancls SJ Okrig 1941- 44.
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J e.
'
Gunthe•• Nollau , Di e Inte r n a t •ona

w urze 1n

und Ersch e inungsfor m e 1

des

pro letarischen l nternatio n a J i smus.

Ve rlag fiir Politik und Wirtsc hafr, Köln 1959.
Bland den omfattande litte ra ruren om kommuni smen har hitinti ll ,
' k n a~
b l
··k ·
en u n d erso n m g, som e 1andlar der inte r nationella sa marbetet mell a 11 d olika
1
Förfa ttaren skärskå, dar detta rem a ·1 f..ore 1·1gga n · a r.
communisri
.ska parti erna .
..
bete. Sarskild uppm ä rk samh er ägnar han sjä lvklart Komintern och dess erksamh c r, vilk en pågi ck 1919- 1943. D etta arbete utgör rill sam.man s m ed l.1V id
J Dallins "Sov ier Esp io nage" ett ytte rst inne hå ll srikt verk o m Sovjets h 1liga
verksam her i ur! an der.
Vad som man i för sta hand fä ster sig v id är d en v ikri o-a och -1 vuc·i 1 d
. "· . "1 e"'
.
Il
ro so m SovJe tun ion ens kommuni stiska parti sp elar i den tredJ·e inrernar
' 10 1o.1 en
.
o
.k
)' ·asa Sral111s fram gå ngsrika strävanden arr av K omintern och Kom i1. r . '
0 1111
d
"l]"
..
ha
gora V J . 1ga . re skap till Sovjerryss la nd, v ilka allrid och överall t mås
der bo lsJev tki ska vä rld sherra v;i] ders vä l för ögonen.
Redfan Komintern s t red je världskongress (1921 ) såg som den an gel ä. l astc
t·ppgi ten för dc kommuni st iska par tierna i hel a vä rld en att sky dd a "so••l lismen" i So vjet unio nen. P å f jä rde vä rld sk on g ressen (1922) förklarad e Buc'· .Hin
arr Sovje tstaten måste fö rsvar as av andra lä nd ers prole ta ri a t. Komin te rn bör~
J: d e förvandl as till err hjä lporga n för den sovjetisk a utrikespolitiken. Vittgae nd e verk n1n ga r hade den femte vä rldsk ong resse ns (1924) besl ur arr n. omm ende ra der ryska partiers erfare nh eter "i de n må n de äger inrern a r• .> nc ll
bet ydelse" som förebi lder år sek ti o ne rna i Komi nre rn, d v s de ko mm un iska
parti c rna i d e olika länderna.
P å den 14: e bolsj ev ikis ka parridage n 1 Sovjetu ni onen (1925 ) krävd e Sral 1 en
g ru ndlig ändring av för hå llandena mellan Sovjet r yssland och väste rns proletaria t. E urop as arb etark lass h ade enl igt Sralin det morali ska a n sva ret a r för. a l'1Sn1c n oc l1 vao ra in tressen gc nten1or itnJ ria·
o
star genr en1 o t k-apit
s~ ara " var
!Ismen " . O ch rvå å r se nare förk la rad e Srali n, arr e n intern a tionali st :ir den
so m ur an förb ehåll sky ddar Sov jetuni onen, dä rför arr den utgö r gru nd 1lcn
för de n revolutionära rörel se n inom hela vä rlden . Därm ed lad e den vs kc
diktarom också grunde n till en ännu id ag härskan de uppfa ttnin gen l .1nd
kommuni ster i hela vä rld en, att in stä llnin ge n till Sovjetuni onen utgör p ivo·
stene n f ö r va rj e soc ia li st . En gels skrev för öv ri gt en gå ng till Marx (2'9/ 4 1 70) :
" .. . der ä r ju e n kostli g preten tion, att der europeiska proletar iatet , .asrc
komm e ndera s på ryska f ör arr nå en het."
Huru de för Sovjetunionen kämpande socialisterna skall hand la hade , ·dan
L enin förkla rar. D c i hans sk rift "Vänsrerrad ikalismc n, ko mmuni smens .n n-

sj ukd om" ned skri v na rankarna behärskad e förh a ndlinga rn a p å den a ndra vä rldskon gressen (1920) och acceptera des av d enn a. Ett exe mp el: "Man . . . m åste
om så ska ll vara - t ill
vara bered d rill all a möjliga offe r och r o m all a möjli ga sone rs kn e p, list, ille gala merodcr, fö r tigande och hemli ghålla nd e
av sannin ge n, för att list a sig in i f ack fö reninga rn a, förb li i dem och till varje
pris be d r i va kom muni stis kt a r bete ino m dem".
D er: är endast konsekvent, när den sj unde världskong resse n (1935 ) p3. f;jrshg
av Togli att i riktar en hälsnin gsa dress "till kamrat Sta lin , ledaren, läraren och
vänn en till proletariatet och dc un dertryekra i hel a värl d en". Därmed p åbörjad es pe rsonkulren på inrcrn a rio ncllr p lan. Sedan bo lsjev ikiska p a rti ers 17 :c
partid ag i So vjetunionen ( 1934 ) var Srali n, seg raren ö ve r " H ögern" och "Vän srem" , den obes tridde ledar en fö r d er sovjet iska parti er och därmed också
Komi nre rn. l huru hö g g ra d han känd e sig so m leda re av denn a mä kti ga och
i mång a kommuni sters ögo n självständi gt handl a nd e in st itution, visJ.r den av
Bo ri s Souvar inc i Pari s 1935 utgivna boken "Sraline" med ett Sralincitat fr ån
1934 : "Den kommun isti ska internatiOJulen för es räller ingenr in g och ex isterar
end ast rack vare vårt stöd" .
l den bolsj evik iska utrikespolitiken ha r Komintern s illegala ve rksamh et, som
författaren behandl ar me ra in gåen de, spelar en bet ydande roll. I Komintern s
stature r i 12 § heter der så lunda: " D et allmänna läger i hela E uropa och
Amerik a tvin ga r vä rld sko mmuni smen rill att jämsides med de legala o r ga ni sationer na ska pa även illegal a organisatio ne r". I de tta sa mm a nhan g har Avdelnin ge n för internati o nella fö rbind else r (OMS ) en sä rskild betydelse genom
arr i f ö rsta ha nd ordna m ed finansi ella frå go r, sk affa heml iga rillflykrssrä llen,
ordn a pass, k urir verksamher m m. Tack vare detta mön ste rgillt genomförd a
arbete, kunde r ex den känd e kommuni sten Dimir roff under mellankri gs perioden i hela tre å r bo i Berlin - okänd och uran po li sens verskap - såsom
ledare fö r den största västeuropeiska Ko min rc rnbyrån .
Den 15 maj 1943 upplösr es Kominrern. D en bolsjev ikisk e dikra rorn kunde
redan man hjälp a v Kom inte rn med gott res ttirar ge ins tru kt ioner oc h order
till de nationell a kommunisti ska parti erna. Dcssurom kolli derade Kom inter ns
existen s under a ndra vär ldskri ge t med Sovjetun io nens na tion ella mrrcssen och
offrad es på Sovjets maktpoli risk a altare.
D en 1947 grundad e Ka minform spe lade en bety dli gt r in gare r oll än dess
"s rorcb ro r" Komintern. D en g rund lade s troli gtvis enli gt förfarraren s mening
för arr man skulle ku nna bättre kontroll era såväl Ju gos lav iens som andra östsrare rs självsrändighcrsstr ävand en. D å j ugoslaver na vå 1·cn 1956 som pris för
för sonin ge n med Sovjet be gärde dess upp lösning, så ge nomfördes även detta
krav.
Den proletära internationalis mens principer har v isar sig va ra syn nerli gen
Moskva komm et·
nytti ga f ör Sovjets utrikespolitik. Centra lk o mmitten
sovje tiska hegeden
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Notiser från nar och fjärran
Sammanstä llda vi d Marinens P ress detalj.

Storbrita nnien.
Und er en pe riod av 15 dagar under juli m ånad mo ttogs inte mi ndre än fem
farty g f rån byggnadsva rven. Det mest anmärkn ingsvär da var "HMS Lian",
den and ra k ryssaren a v " T iger" -klass, som ut ru stades i Wallse nd-on-Tyne
den 20 juli. Samma dag mottogs den and ra patrullbåten av "Brave"-kla ss,
"HMS Brave Swordsman" i P ortsmouth . Tidiga re un der månaden hade flottan
morrag ir "HMS Lincoln", den fjä rd e flygdi rigeri ngsfregatten av "Sali sbury"klass sa mt ett spärrfartyg, "HMS Layb urn".
T vå dagar efter "Lions" mo ttagande fö renade sig ytterligare en "Whitby"klassfregatt med flottan, näml igen " H MS Lon donderry".
T he Navy. Augusti 1960.

Kryssare.
" Lion", som kölsträckres 1942 och SJOSattes 1944 med namnet "Defence",
rustades fö r tjänst görin g den 20 jul i 1960. Hon är mycket olik orginalritnin garna, vilk a är desamm a som "S upe rbs". Synnerl ige n ge nomgripande fö rändrin gar h ar gjorts för att få plats med installatione n av moderna vapen. Besättningen ut göres av 52 officerare och 665 man. Mask ineriet bestå r av fyra ångturbiner, som driver fyra pro pellrar och kan utveckla 80 000 häs tkrafter.
Mari ne News. September 1960.

Jagar e.
"Corunna", som f n är und er omb yggnad i Rosy th , har just få t t samm a
mastkon struktion som de ombyggda fr egattern a av "Weapon"-klass.
Marin e N ews. September 1960.
Det meddel as att

" Jud and"

skall avf öras våren 1961.
Marine News. September 1960.

Fregatter.
" Londonderr y", som är den tredje av "Rothersay" -klassen , mottogs den 22
juli. Ytterligare sex fart yg av denna kl ass följe r. " Rothers ay"-klassens farty g
har samm a skrov som " Whitby" -klassens men interiören är avsev ärt för änd-
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rad. Beväpn ingen innefat tar bl a en 40 mm k anon, men denna kom1
re och 191
ersättas med Seacat. Besättn ingen utgö res av 9 officera
ma n.
Marine News. Septem ber

arr

T

" Raleigh " kö lsträckt es den 22 JUnL
60

1

_

andra i "Tri bal'
" Gurk ha" sjösatte s i juli i Sout hampto n . Hon är den
klasse n och har bl a i likhet med ·d et f örsta f artyget i kl assen, "Aisha·nr i"
\J. vä!
ång- som gasturb in er.
The N a vy. Au gusti 1• o').
6 septemb er
Den tredje av " Tribal" -klass fregatt erna sjösatte s den
mouth och f ick namnet "Nu bi a n".

J1 elikopte rfar ty g.

1
'

Marin e News. Septem ber 1960.

Ubåtar.

ivna ubåtar. D essa
Flottan har tecknat kontrak t om yt terligar e fyra aromdr
av c: a 90 meter
längd
nYa båtar komme r att bli av "Treshe r"-typ med en
och ett deplace ment p å 3 250 ton .
Alle Hands. Aug usti 1'960.

n rs-

The Nav y. Septem be r 19< ;),
f
slutet av juni SJ.Ösattes den femtond e "Wh'It b y " - kl ass regatten i G l a.,~·o w.
Det var "HMS Lo vesroft" .
The Navy. Juli 19•,0.

Sovje tunion en.
Ubåtar.

ton är under byggna d.
Det meddel as att tre atomub åtar p å omkrin g 3 000
rats för att k unmodifie
har
rna
Der medd elas även att någ ra av "Z"-k lassbåta
na skjuta robotar .
Marin e News. Septem ber 1960.

Fören ta Stater na.
Hangar fartyg.

yg skall byggas, tro]'1gen i Newpo r t
Ett srorr konven tionellt han garfart
~

ws.

Marine News. Septem ber 1960.

h ar sålrs eller a v' l rt S
"Cowpe us", "Matan ikan,, "M1.t1do ro" oc h .,P a l au "
fr ån rullorna .
Marine News. Septem ber 19G.;.
Kryssare .

Frank rike.
H angarfa rtyg.

hangarf artyg (för he P å sa mm a bädd där "Foch" byggts komme r ett nytt
re".
A
d'
"Jeanne
ersätta
likoptra r att kölsträc kas . D etta skall
Mar ine News. Septem ber 1960.
Fregatt er.

i en se ri e p å 18, har
"L' Alacien " och "Le V endeen" , dc tv å sista fartyge n
trätt i tj änst.
Marine News. Septem ber 1960.

" Jun ea u" har st rukits ur rullorna .
Marine News . Septemb er 196 ' ·
Ubåtar .
J agare.

men FRAM I och Il;
Följand e fart yg har genomg å tt modern iserings program
"
"
d
A
B
d
n erson , " Meredi th", " N c,1 ,
"Agerh olm", "Perry" , "Bausel l", "R"1c h ar
g".
n
"Stribli
"Shelron" och
Marine News. Septem ber 1 96~ .

"Daphn e"-klassen, som
"Doris" sjösattes i Cherbo urgh i maj. Hon t il lhör
och en besä ttning p å
uber
bestå r .av sju bårar på 850 ton med ro-l v torpedt
iska skäl m ås t anekonom
av
grund
på
har
45 man . Kontra ktet på en å ttonde
beställa ytte rli gare
kunna
id
framt
snar
en
inom
att
hoppas
man
nuleras, men
två bå tar så att det totala antalet blir nio.
The Navy. Juli 1960.
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V ästtysk land .
Mins v epare.

.Den sjätt~ och sista minsv:paren av den fran ska "Mercure"-ty p cn, 501 1 bestallts av vas tr yska flottan pa ett va rv i Cherbourgh, sjösattes i jult och fick
namnet "Passau". D etta varv bygger p å så sä tt, att fart yget är Hu·di•+vg
för e sjösätt nin gen och således kan starta motorerna så snart hon flyte/
gr
The N a vy. Augu sti 19t o.
" Cape ll a" och " Uranus" ingår
juni. respektive den 5 j uli .

femte min svepardivision en sedan den 30
Marine RundschaLL A ugusti 196C

Kustmin svep aren "Siegen" ingår sedan den 9 juli i andra minsvepa rdi visio· n.
Marine Rundschau . Au gusti 196(.
T orped b!ita r.

" Ping vin" sjösattes vid Llirsse n-va rvet den 4 juli .
Marine Rund schaLL Augusti 196C

Bra silie n.
Hangarfartyg.

Modernisering en av "Minas Gera&s f d " HMS Vengeance" avslutades i jt.ii.
Ar betet, som har resulterat i nytt däck , installerandet av ångkatapult, ny e:J_
lednings- och radarutrustnin g, har kostat c:a 15 miljoner dollar.
Marine News. September 1960.

Norge.
Ub!itar.

Det har meddelats arr USA och Norge skall dela på kostnaderna för åtskJliga små, moderna ubåtar, som skall byggas under ett moderniserings program.
De nya ubåtarna kommer at t få ett deplacem ent på 750 ton och en besä11·
ning på 30 man.
The Navy. Juli 1960.

Vetenskaps män vid Columbia University har meddelat att ljudvågen fr ån
sjunkbomber, so m detonerat ut anför Austral ien har hörts v id Bermuda, 12 000
Jlliles därifrån .
Lj udvåge n gjorde "rekordresan" p å 144 minuter. D et tidigare rekordet för
att kunna höra undervattens ljud var 3 000 miles.
Ljudet fr ån var dera av tre detonerande bomber ankom till Bermuda "not
as one boom, but as a series of small booms''.
US Naval Institute Proceedings. September 1960.

~lysrör-sladdlampa

Tål
det mesta!
Grahams lysrör-sladdlampa är: stötsäker- oljebeständig - lätth a nterlig - sköl jtät - ström snål . . . och bar : reflektor - vr idbar upphän gnin gskrok av gummi - förstärkt isol ation- 7 m
olj cbeständ ig anslutn ingsledning med gummistickpropp - låg vikt, 0,8 kg utan led nin g.
Finn s för 110, 127, 220 samt 24 oc h 65 V växelström. S-märkt i klass B17.
Grahams lysrör-sladdlampa ger minskade kostnader för lampbyten och arbetsavbrott .
Pris 79:- exkl. varuskatt, fritt Stockholm ink!.
emballage. För 24 och 65 V levereras lampan
exkl. stickpropp och till ett merpris av kr. 5: -.
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