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Försvaret inför robotå ldern
Inträdesanförande i

KöMS av l edamoten GöSTA SVEDM A N.

Det kalla kriget mellan öst och Väst fortsätter och världshistoriens t vå starkaste fästningar byggs obevekligt ut ll le t
och mer. Mot den euro-asiatiska världsmakten Sovjet har
den anglo-saxiska världen tvingats bygga upp och konsolidera försvarspakter, till vilka de flesta oberoende stater anslut it
sig. Sovjet predikar, rustat till tänderna, fred ens vita. e:rangelium, medan västmakterna på kanske mera realistiska
grunder försöker få till stånd den avspänning, som världen
ser fran1 emot. Men ingenstans har ännu den väntade lösningen kunnat skönjas och de små glimtar av hopp, som då
och då trängt fram, har hastigt slocknat igen.
Så ser dagens läge ut, och morgondagens kommer, mänskligt att döma, inte att visa upp några större förändringar .
Bland de få stater, so1n ännu stå utanför de båda blocken,
är Sverige en. Vi har bestämt oss för att i en oberoende och
självständig ställning bygga upp vårt försvar av en neutr alitet, som med nästan ödesbetingad traditionalism lycka ts
hålla vårt land utanför krigshändelserna de sista 150 åren.
Men erfarenheten och den tekniska utvecklingen bör äv ~ n
ha visat, hur krigsteknikens nästan revolutionerande fra mfart mot ö:kad rörlighet, större förändringar och tilltagande
globala omfattning kommer att göra det allt svårare att Levara denna neutralitet. Den svårigheten kan endast mö tas
m ed ett starkt försvar. Balans mellan allvaret bakom deklarerad neutralitet och insatsen för denna är ett oeftergivligt
villkor.
Ehuru försvarsviljan hos vårt folk är allmän och obestridlig är inte insikten om betydelsen av denna balans lika k lar,
därom vittnar mycket, som sägs och göres i dessa da ga r.
Försvaret har kon11nit i stöpsleven, där kostnadsfrågan synes få en både dominerande och decimerande inverkan. Och
jämsides 1ned denna kostnadsfråga kommer .nu också den
splittrande faktor, som väl spekulationerna mför den s k
.
robotåldern kan sägas utgöra.
Naturligtvis kommer Tobotvapnen att bilda en ny epo l~ 1
kriaföringens historia liksom_ alla nya vapen i den stämlJ gl
på~tende evolutionen inom krigstekniken men knappast av
me~·a genomaripande art än vad exempelvis övergånge n
från seglande::.till maskindrivna fartyg innebar för sjökri ge t.

I Sverige har de nya vapnen fått benämningen robot. Det
är en illa va~d b~nämning,. ty den är missledande. Ordet
robot har anvants mte bara 1 svenskan utan i dc flesta andra
kulturspråk som generell benämning på en maskinmänniska
eller överhuvudtaget ett instrmnent med geniala m.änskliga
egensk aper. Det är alltså ett allmänt begrepp av klart fantasieggande natur - lå nat från den tjeckiske författaren
Cap eks u topiska skådespel »Rossums universal robots». Från
att sålunda tidigare ha varit ett typiskt osvenskt (och fonetiskt f ult) låneord, har det nu gjorts specifikt svenskt, då
veterligt int~t am.:wt land använder det för de nya vapnen
och förmodllgcn mtc heller med någon annan lika specifik
innebörd som. här i Sverige. Den benämningen torde tyvärr
ha bidragit till en alltför fantasifull inställning till robotåldern. Den engelsk-amerikan ska benämningen »missilc» eller
»guided missil e» är betydligt blygsammare men också riktigare.
Inför användningen av det nya vapnet är det nödvändigt
att gör a klar å tskillnad mellan långdL~stansrobotar f ör strategisk bombning och kortdistansrobota r för taktisk pnnkt·
målsbekämpning.
M:ed långdistansrobota r avses inom_ stormaktsområde t och
med amerikansk terminologi dels interkontinentala robotar
med dis tanser på 6.000'--8.000 km, dels mellandistansrob otar
med omkring 2.000 km distans (ballistiska robotar med am.
benäm ningen ICBM. = intercontinental ballistic missile resp.
IRBM = intermediate-rang e ballistic missile). En motsvarande u ppdelning för svenska förhållanden skulle få mera
blygsamma värden, förslagsvis långdistansrobota r (fjärrobotar) med distanser över 400 km. samt därunder mellandistans- och korthållsrobotar.
Underrättelser från robotutvecklingen har från amerikansid håll lämnats med stor öppenhet under det att ryssarn~ här som i andra avseenden är ytterst restriktiva med uppgifterna. Erhållna underrättelser ge emellertid vid handen,
~tt S.ovj et nu har ett försprång framför USA ifråga om inter' ?nhnentala robotar och möjligen även beträffande mellan~listm~sTobotarna. Kännedomen härom präglade också för·
landhugarna vid NATO-mötet i Paris i december 1957.
Av uppgift er från Sovjet framgår, att skjutningar med
g?tt r esultat utförts under 1957 på 5.000 km distans. Utskjutl1lngsplatsen synes ha legat ·på ön Kolgujev i Barents hav
O'Ch banan har gått över Sibiriens tundror med nedslagsplats
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i Ochotsk a sjön, som för övrigt avstäng ts. för all sjött:afik
under 1957. Det må i detta samman hang också framh a llas
att avstånd et från samma utskjutn ingsplat s till New York
är ca 6.000 km över nordkal otten.
Beträffa nde Sov j et s mellan_ distansr obotar ~visades ~id ll1 ilitärpar aden på Röda torget 1 Moskva den l nov. 19b7 bl n
en division ballistis ka markro botar av en utveckla d tysk \'2.
typ med en beräkna d räckvid d av över 1.000 k~n.
I USA har arbetet med utveckli ng av långdist ansrobo tar
nu kraftigt forcerat s för att man om möjligt skall k~:u~n a
ta igen Sovjets försprå~1g. Endast e tt fåtal skott har hitti lls
skjutits med interkon tm entala robotar, och resultat et. har
varit dåligt. Det är flygvap nets ICBM Atlas,. som nu hgge!'
främst på program met. Långdistansbanat~ vid Cape Ca;ulveral i Florida utbyggs nu till 8.000 km dtstans, ett ~-~st_an d
ungefär motsvar ande New York- Moskva , och ungefar ll gcn
, .
.. .
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För att långdis tansrob otarna skall_ kunna ge_ ett go.~~tag!: n rl
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Ehuru SovJet an sa lange har ett fotspran g flamf.?.r l .SA
på robotutv ecklinge ns område , ~Jar. USA dock den fo~·de le n
att kunna komn1,a åt ryskt ternton urn med mell~n~:hsta n s
robotar från baser i Europa. På N ATO-möt et i P ans f aHa des
också beslut om att upprätta robotba ser i Europa. So~ j c !s
rädsla för dessa baser har dokmne nlerats genom regenn gschefen Bulgani ns rundskriv ; lse~: vid års~~~if~_et till ett ~le,rta l
europei ska länder. Man ma C.] heller fortank a de NA rohinder, ~.om tvekar att upprätt a sådana baser, då det ligge r
i öppen dag, vilken nadzdel förekom sten av dessa baser u t.
gör för Sovjet gentemo t USA.
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llning genom sam~~~a ma~s ors. 01~~ se, som ..~~~ avvedergä
sett fö r motstån daren, vai!o.r det avel?: mfor denna n~oJl~gl:et
kan betrakta s som orealist iskt att rakna med ett _mit~.atr.~.
D'et fullkom n ade interkontinental~ :ob~_tvap~et blir. darfor
en latent maktfak tor av snarare politisk an kngst_ek msk a.~.t.
När resurser na för den stralegt ska robotbo mbDing en _moJliggjort denna mak~br:a spä~?ning m~l~~n..öst och ~~st, VJ~~en
inverkan kan det da fa pa forsvare t 1 ovugt? Det ar en fraga
med framtid sperspe ktiv, som naturlig tv.is in.te kan ~es':aras
nu och som ännu mindre kan ae anlednm g hll ett slallnm gstagande för utformn ingen av "'ett somå~tatsför~var på längre
sikt. För att ha någon grund alt sta__ pa kan ':al.med absolut
säkerhe t påstås, att lokala och begrans ade kng mte km~ uteslutas genom denna situatio n och med ganska stor v1ssh_et
sägas, att det interkon tinental a vapnet knappa~t kanune r hl}
användn ing souL interven tionsho t. även on~~ kr1get _sk_ulle ga
mot en världshr ancl. Det är nog mte alltfor orealist iskt att
tänka sig t o m e tt direkt krigsen gagema ng från s_tormak ternas si~a, visserlig en und er hotet a__v d_en ~~r~teg;:s.ka ro~ot
bombmn gen men utan att den b~!wver. utlos~s. Ar ?.en l!Le
av så avskräc kande art, att den aven 1 e tt sadant lage kan
tänkas som en å terhålla nde och begräns ande faktor? Med
andra ord: Den strategis l.:a robotbo mben n~ed sin om.~del
bara utlösnin gsförm åga och sin kärnvap eneffek t kan v~u:tas
bli ett ömsesid igt skräckm edel av såd_an styrka, att. den 1nte
kan förhind ra ett krig av mer ell er nnndre konvent iOnell art
ens mellan stormak terna själva.
Ehuru resonem anget här ovan något har förenkla ts
bland annat förutsät tes en ständig jämvikt mellan öst- och
Västmak tern a i fråga om det strategi ska robotva pnet samt
fr ånvaron av motverk an - är dock den slutledn ingen fullt
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motiverad att försvarsuppgjfterna även i den interkontin e11_
tala-robo tåldern kvarstå oförändrade såväl inom det sj älv.
ständiga småstatsförsvaret som hos de paktanslutna län.
dernas försvar. En förändring av stridsmedlen måste d ock
bli en naturlig följd: Det strategiska bombflyget med be.
mannade vingplan försvinner och så torde också komm a a tt
ske med jaktflyget, som knappast kan bli ett användbart
motvapen mot ballistiska robotar. - Att försöka sia om, ni:\r
denna tidpunkt kommer att inträffa är emellertid ingen ide
ännu. Det räcker med att konstatera, att den ligger långt
fram i tiden.
Men ekvationen är därför inte klar, flera obekanta å te rstår att redovisa. I\iortdistansroboten håller på att göra sitt
intåg bland de taktiska vapnen. Inom NATO-försvaret h ar
robotar redan börjat införas både för luftvärns- och fl ackhaneskjutningar. Det finns europa-baserade flörband m ed
markrobotar av typ Honest John (dis t. ca 25.000 meter) sam t
luftvärnsrobotar av typ Nike, från amerikanska örlogsfar tyg
har skjutits robotar av typ Terrier - varav en version m öjligen också kan användas som sjörobot - , och från am erikanska ubåtar har skjutits (i marschläge) roboten Regnl us
(dist. ca 1.000 km). Atomdrivna, robotbeväpnade ub å tar
byggas nu i USA.
En uppfattning om läget i Sovjet beträffande kortdisla nsrobotar lämnar återigen militärparaden på Höda torge l i
Mosk.va den 7 nov. 1957: där förekmTJJ bl a två rohottyp<:r
för taktiskt bruk, till storlek ungefär påminnande om Honest
John. Det är också känt, att ryssarna skjutit robot f r ån
fartyg.
Här i Sverige har utvecklingen av taktiska robotar p ågå tt
-sedan flera år tillbaka. Även om vi ännu inte har någon
slutgiltig stridsrobot för operativt bruk har dock försö ksskjutningar påbörj als från fartyg.
Korldistansroh oten, den taktiska roboten, kan hetraktas
som ett utvecklingsled i de taktiska vapensystemen. D en
medger i princip endast en utökning av deras räckvidd, d ock
inte, som. tycks vara en ganska alhnän tro, av obegränsnd
storlek. Räckvidden begränsas nämligen av kravet på trä ffsannolikhet, som i sin tur är beroende av styrnings- och
målfångningsmöjligheterna. Dessa återigen äro ännu - och
inom överskådlig tid - begränsade i rummet och med ger
inga enorma räckviddsökningar. Man kan visserligen utök n
räckvidden »bakom fronten>> genom länkstyrningssystem,

Bild l.
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men det ökar ju inte räckvidden framför fronten . Gen on1
att förse de taktiska robotarna med atomladdningar öka s
skadeumrådet väsentligt och därmed också självfallet vavnets räckvidd med bibehållen träffsannolikhet.
Allteftersom denna utveckling växer fram måste den tak tiska anspassningen följ a i spåren. Vad denna taktiska anpassning innebär för stridsmedlens uppbyggnad och använ dning vet m .an ännu inte bestäm:t och några revolutioneran de
omdaningar har inte försports från de försvarssystem, där
robotar redan ingå som operativa vapen.
Teoretiskt sett skulle flygvapnet vara det vapen, som n äl'mast berörs av robotutvecklingen eftersom dess huvudegenskap som vapen, rörlighet, övertas av robotarna själva. D et
taktiska flygvapnet ersättes av ett taktiskt robotvapen. Det
är dock ett farligt 1nisstag att redan nu planera ett förs val'
under denna förutsättning, ett minst lika farligt misstag som
att omdana försvarskrafterna med den förutsättningen, att
försvarsuppgifter från en försvarsgren kan överföras p {l
flygvapnet. För att ersätta bemannade flygplan med robo tar
fordras nämligen bl a att robotarnas styrbarhet är mins t
lika god som bemannade flygplans, vilket är ett slutsteg i
den utvecklingsfas, som ännu bara kan skönjas. Men det ilr
ändå ovedersägligt, att robotvapnets utveckling går m ot
markbaserade utskjutningsplatser, varvid avvägningen kom mer att stå mellan land- och sjöbaserade vapen. Ehuru detta
utvecklingsläge som sagt ännu bara kan skönjas och d ål'för inte kan ligga till grund för några definitiva avgörand en,
står det dock redan nu betråffande våra egna förhålland en
ganska klart i den taktiska bedömningen: Rörligheten h os
sjöbaserade robotbatterier, vilken innefattar såväl en fly ttbarhetsfaktor som en skyddsfaktor, kommer vid denna aYvägning att kräva det allra största beaktande med hänsyn
till vår långa och sönderskurna kust.

Slutord.
V:årt försvar synes stå inför en brytningstid, där det diffusa sammanhanget mellan det som är och det som skall kom ma än så länge endast kan bli före1111ål för spekulationer,
visserligen nödvändiga för utvecklingen 1nen också farli ga,
då de utnyttjas för att tillfredsställa allt för snäva intressen .
Förvillelserna inför de allsmäktiga robotarna antar nu oft a
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former, som. alltför mycket avviker från saldighet och be,
· sinning, till stor del beroende på, att man som_ alltid inföl'
något nytt och okänt dels övervärderar effekten, dels bo 1·t.
ser från möjligheterna till motåtgärder.
För att i möjligaste mån finna den riktiga och entyd in,1
linjen för försvarets uppbyggnad uneler övergångstiden o~h
fram mot elen renodlade robotåldern måste en fortgå ende
analys av utvecklingen och förhållanden i samhand med och
beroende av deima ske av representanter från samtliga för.
svarsgrenar i ett intimt samarbete. En temporär analys, son1
leder till ·bestämda ställningstaganden och vittgående slutledningar är dömd att misslyckas, helt enkelt därför att
vi i dagens läge vet för litet. N u on1 någonsin m åste all till.
lämpning av utvecklingen ske försiktigt, stegvis, med ett
ständigt tillvaratagande av tekniska erfarenheter från verl;_.
_s amheten runt omkring oss. Allt högljutt tal ont kravet på
långsiktiga och fasta planer för försvaret förefaller närmast
groteskt, när man samtidigt kOI'\Staterar, att en stort upp lagd
parlamentarisk försvarsberedning inte kan kom:ma till något resultat och en öB.---utredning misslyckats med att ens
samla försvarsgrenscheferna kring ett förslag.

Sjökrigslägets inflytande på
165 7 .. sa års danska krig

Av Kapten J . E. OLOW.

s edan Gustaf II Adolf år 1621 börjat sitt fälttåg mot Polen, h ade w·undförutsä~tningen för de svenska krigsför~_ta
gen på ko~1tm enten v~nt, ~-tt sve_I~:ska flottan kunde uppratthålla förbmcleh:. erna over ostersJon.
Det främsta hotet häremot var den danska flottan och dess
baskedj a, som sträckte sig från Eöpenhamn över Bornholm
och Gotl and till ösel. I Brämsebrafreden bröts kedjan genom att Gotland och ösel tillfölJa Sverige men fortfarande hade Danmark en farlig flankställning gentemot förbindelserna, samtidigt som. det danska innehavet av östersjöinloppen hindrade en förening mellan de svenska öster..
.
sj ö- och västerhavsflottorna.
Det var för att förbättra de svenska strategiska positionerna som Karl X Gustaf beslöt sig för krig n1eot Dimmark. 1 )
Men det blev Damnark som förklarade kriget, styrkt i sitt
beslut genom förbundet med Nederländerna och kanske också de svenska motgångarna i Polen under senare delen av
1656.
När det gäller planläggningen för kriget mot Danmark,
framh å lles alltid, att Karl Gustaf hade deltagit i Torstenssons
fälttåg och sett dess glänsande resultat. Men det bör ä':en
påpek as att han hade sett hur prekär To-rstenssons ställmng
var, innan Wrangel genom_ segern vid Femern hade öppnat
vägen till de danska öarna. Det är säkert att konungen noga
genomtänkt den sjöstrategiska sidan av saken, vilket bl a
fram går av hans ansträngningar att förmå Cromwell att
sänd a en flotta för att i första hand neutralisera den nederländsk a flottan men även för att underlätta överskeppningen till de danska öarna.
Den danska flottan räknade 1657 m.inst 30 linjeskepp med
b~s i Kö-p enhamn. Härifrån behärskade amiralen, Henrik
B1elke, de danska farvattnen. Han kunde sända en del av
sin flotta att blockera den svenska Göteborgs-eskadern och
wed återstoelen observera svenska huvudflottan i Östersjön.
ans första uppgift där blev att blockera de polska ham-
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så att h ~n välJörståt~ flottans för hela kriget a vgörande roll.
f{ an n~as t e s?.ka stn~~ med .. dansl~a flottan , ..?ind.~ och slå
]en, sa att vagarna over Balten oppnades for haren, som
:-edan besa!t hela Jyllanrl och sedan d en 25 augusti beläg·ade Frednkso dde.
1
För h ans motstånr lare var läget hell annat. Han måste,
fö r att använda ett senare präglat uttryck, etablera en »fleelin-being», d v s behålla sin operalion sfrihet men undvika
ett avgörand e slag, om han inte genom absolut överlägse nhel
kunde k änna sig säker p å seger. Så länge danska flottan var
abesegrad kunde en svensk öv e r~.keppning till öarna icke
utföras. AI.niral Bielkes ställning stärktes ytterligar e genom
närheten till huvudbas en i Köp enhamn, medan svenska flottan endast kund e repliera på de sekundär a baserna i \Vismar och, för de mindre fart ygen , i Stralsund . Dessa basers
Jä ge var dessutom relativt utsatt p å gnmd av hotet från
Janrlsidan .
Dessa strategisk a förutsättn ingar satte sin prägel p ~1 1657
års sj ötåg och i synnerhe t på slage t vid Möen den 12- 13
septembe r.
Den dansk e amiralen uppehöll sig i fanattne l mellan Hii.gen och Skåne för a tt observe ra den svensk a sjöstyrka , som
han väntade sedan över en m.ånad, men om vilken han saknade närmare und errättels e r. Bielkens tierna hade å andra
sidan u nder sitt av vindarna påtvungn a uppehåll vid ölanos
s?dr a u dde fått kännedo m om sin motstånd ares läge och i enl~gh e t med konungen s önskan sökte han så snart som möjligt kontakt med fienden.
.Nä r de båda flottorna den 12 septemb er siktade varandra ,
VIsa de det ~. ig, att de voro i stort sett jämnstar ka, kanske
med någon övervikt p å den svenska sidan.
Svenska flottan var uppdelad på två eskadrar. l :a eskad_~rn ledde Bielkens tierna själv från skeppet Draken och bef~let över 2:a eskadern fördes av skotten Richard Clerck som
" 1,ceamiral p å skeppet l{ronan. Danska flott ::m var uppdelad
Pa t~· e eskadrar, av vilka tydligen endast två deltogo i striden.
For amiral Bielke gällde det, som ov a n framhålli ts, att i
1
~ ett a läg.e undvi.ka ett avgörand e sjöslag. Som dessutom en
afl . av B1elken~l1erna.s underlyda~d e ~hefer trots det fördel.<h ga l<?vartslaget, visade en betånkhg motvilja mot att envä»·
~ alltför hårt!) kom striden att utkämpa s p å relativt

narna för att uppbring a fartyg, som fönnodad es skola f ö1,
·a
Karl Gustaf och hans trupper tillbaka till Sverige.
utanf"
ttnen
farva
till
flottan
danska
I slutet av juli kom_
~anzig utan att ha mött några s~_enska fartyg. Från la 1~(\
fick man veta, att svenske kungen lamnat Polen och passer 1
Stettin. redan de första dagarna i juli - på marsch 111 :
Holstem. I detta läge blev flottans huvudup pgift att försvn 1~l
de danska öarna och återgång en dit skedde brådstört at. Me~
svenska flottan ha?e äm~u inte upptr_ätt på huvudkrigsskå~
deplatsen , och amiral B1elke kunde mtaga en bevaknin gs.
~~ällni.~g vid Ri.i.gen, samtidig~ som en detachera ({ styr'!~a
fick radda marske~1 Anders Blll e och en mindre härs tyrka
un.~an svenskar na 1 Bremen och föra rlem till Frerlriks odde.
A~en om Karl Gustaf redan, innan han mottog krigsför.
ldarmgen , beslutat att vända sina vapen mot Danmark , k an
d~t . ifrågasätta~ om han ~arle beräknat , att kriget skulle
borJa redan 16D7. Hans 1-::ngsplan överenss tämde med 16-11
års plan, och han visste, att en grundför utsättnin g var
svenskt herraväld e till sjöss i Östersjön . Om han verk li uen
räknat med ett danskt krig 1657 och inte helt ville lil a t ill
ett ännu så länge ovisst brittiskt understö d borde han där·
för ha givit order om flottans rustning tidigare på året än
som nu skedde. Men nu gavs rustnings ordern inte f örrän
efter den danska krigsförk laringen. Enligt Munthe sän des
m:dern till ~mir al Bielkens tierna den 4 juli och enligt Un ger
naddes annralen av denna order först i slutet av m å n a den.
Materiele n befann sig då i sådant skick, att flottan inte f ön än
i slutet av augusti var samla d i Stockhol ms södra skär gård
och klar att löpa ut. D.en l septem1ber gick flottan äntligen
till sjöss, 25 linj eskepp, 8 bevära d e handelsf artyg och cell
ant~l mindre f a rtyg stark, m en nwtiga vindar förd r ii jde
seglingen och först den 12 septemb e r had e Bielkenst icrna
kommit ned till områ det syd skå nska kusten, där han n å dde
kontakt med den danska flottan.
A.miralen ~had e under utrustnin gstiden f å tt uppre p ade
sknvelse r fra n konungen och kan knappast ha varit okun·
nig om krigsplan erna och Karl Gustafs »särskild a d esscin
med örlogsflo ttan ». 1 ) Bielkens tiernas uppträda nde visar ock
Klas Bielkenstie rna synes ha va rit e n a v Karl Gust a fs närmas te
ner och tillhört konung ens nä rmaste kr et s . H an var nä rva rand e vi d !{ar!
Gustafs dödsbädd och d enn e t og avsked av honom med orden: »Fa rv~l
min hederlige Bielkenstie rna . Tack för var dag vi varit tillsamman s.
1)

1

l Detta synes framför a llt ha gällt 2: a eskad ern, vilket Carlbom vela t
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sto~·t a_7'stånd utan ~örsöl~. till äntrin~, den ti~lens __avgör anc]Q
str1dssatt, och avbrots, nar danska flottan pa kvallen sökte
skydd under Falsterborev.
För Bielkenstierna återstod nu att försöka blockera sin
motståndare, vilket dock icke kunde bli annat än en halv,
Inesyr, så länge danskarna även behärskade sundets n orr<\
utlopp. Nästa morgon ansåg amiral Bielke sig dock k un na
förnya striden utan att riskera ett nederlag.
Liksoni dagen innan var det emellertid Bielkenstierna, solll
gick anfallsvis tillväga, och det förefaller, som mn han m1
skulle ha fått bättre ·understöd av sina skeppschef er: Svens!\.
armt voro så aggressiva, att danskarna tvingades hålla sig på
defensiven. Som tidigare påpekats, var det i första han rl ett
svenskt intresse att komma till ett avgörande, och det är där.
för icke ägnat att förvåna, att danskarna avbröto striden, n ~ir
segern syntes oviss och flaggskeppet därtill genom ett r igg.
haveri fått sin manöverförmåga nedsatt.
Tvådagarsslaget blev taktiskt oavgjort men var en sh·ategisk framgång för Danmarie Båda flottorna hade fått en del
lindrigare skador i striden, men den danska hade sin huvudb as i närheten, medan svenska flottan hade att välja mellan
att återgå till Stockholms skärgård eller använda den sekundära basen \:Vismar.
Det är osäkert, vilketdera Bielkenstierna ville tillråda. Ef·
ter slaget ankrade han under Riigen men efter ett krigsr åd
med konungen, som kommit ombord på flaggskeppet, lätt ade
han och seglade till Wismar, dit han inlöpte den 24 septem·
ber. Den 3 oktober visade sig danska flottan utanför och bör·
jade en blockad av hamnen. Härmed voromöjligheterna för
en överskeppning till de danska öarna ytterligare starkt be·
skurna. Konungen ansåg visserligen, att han genom att bin da
danska flottan utanför \Vismar skulle öppna vägen till F ycn
för Wrangel, som, fortfarande låg framför Fredriksodde, m en
han tog då inte i betraktande, att danskarna kunde operera
härleda till eskaderchefens holländska härstamning, vilket skulle ha ; jod
att hans sympatier voro hos danskarna. Detta antagande nwtsäges dock av
uppgiften att Clerck var av skotsk släkt samt det faktum att han, när
Bielkenstierna på hösten kvarstannade hos konungen, fick förtroende t att
föra flottan tillbaka till Stocklwlm:s skärgård .
Snarare torde tveksamheten ha berott på att flera av skeppschefer na
voro orutinerade oc11 att materielen icke befann sig i bästa skick.

, de inre linjerna och att svenska Göteborgs-eskadern likaså
P3 . inspärrad av en blockadeskader.
3
" [iJzheten n1ed Torstenssons krig är fortfarande slåend~:
fter ett oavgjort sjöslag blockerades svenska flottan, da
~- rhållandet borde ha varit det omv~nda. 1 ) Liksom 16~4 l~u n~ flott an 1657 till slut återsegla till Stockholms skargard,
denna gång sedan danskarna hävt blockaden. 2 )
eMen h är upphör likh~ten. Sent J?å hösten 1644__ kun~le
Wrangel genom seger1_1 vid F~~nern, vmn_a ~-et herra_:!l~de till
·"ss son~ skulle ha gJort en overgang till oarna moJ hg, och
s~~rde dänned Christian IV benägen för fredsunderhandYfngar, som under det förena~le trycket a:r flottan och Torstenssons här kunde avslutas 1 svensk favor.
Det blev januarikylan 1658, som blockerade d_anskaJl?ttan
och d essutmn gav Karl Gust~f de »Översl~eppnmgsmoJhghe
ter», som tilläto honom att d1kt~ra fredsvipkoren ~nder ~en
dansk a huvudstadens murar. Han hade hll slut fatt herraväldet till sjöss men på ett sätt som är unikt i histor~en, och
han m å ste tvinga fram ett fredsslut, innan isarna g1ck upp
och h an s ti dsbegränsade herravälde till sjöss upphörde.
Icke end ast Karl X Gustafs uttalade planer utan även de
båda m otståndarnas uppträdande till sjöss visar tydligt ~lot 
tans allt överskuggande betydelse för utgången av kriget.
Sjökrigshistoriken;~ ha undersh~ukit ~let_ o~h . även Holm
framhåller detta. 3 ) Carlbom är nagot forsikhgare, 4 ) men en
popularisator som Grimberg nämner icke med ett ord, att
fl ottorn a överhuvud taget deltogo i kriget.

l) Slaget på Kolberger Heide den l juli 1644 och blockaden i Kieler·
bukten 2 j u li~l augusti 1644.
2 ) Den svenska flottans baseringssvårigheter under krigen mot Dan·
lllark h a de ännu en gång belysts och omedelbart efter fredsslutet gick Karl
lC Gustaf i författning om att rekognosera en lämplig bas i södra Sverige.
3 ) »P å h erraväldet i östersjön måste Karl Gustaf nämligen i väsentlig
lllån bygga sin krigsplan emot Danmark.»
4

) »Det är o·ivet att örlogsflottorna skulle spela en betydande roll i
detta krig, så l:nge' de kunde vara ute och hålla sjön .»
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Lorient - ubåtsbas och fästning
Av Kapten J. JC. Da nckwardt.

Den tyska erövringen av atlantkusten 1940 innebar en avsevärd förb ättring av bassituationen för den tyska marinen,
särddlt då för:. u.b åtarna. Ann~.ars chvägarna ti.ll ope_:ationsoi~l 
råden a blev hangenom avsevart kortare och aven sakrare, v ilket självfa llet medförde att antalet ubåtar i operationsområ den a kund e ökas. Inom dc erövrade områdena måste emeller tid nu baser utbyggas och även förses med erforderligt
skydd nwt anfall, främst från luften och sjösidan.
Vid valet av platser för ubåtsbaser Inåste många synpunkter beaktas, såsom, belägenhet i förhållande till operationsområ det, möjligheterna att anordna skydd för fartygen, lä get
i förh å llande till det engelska bombflygets baser, navigatoriska förh å ll anden, tidvattenförhållanden m m. De platser
som valdes voro Brest, Lorient, St Nazaire, La Pallice och
Bordea ux. Lorient och Brest intog här den för n ämsta platsen bl a m ed hänsyn till där redan befintliga franska n1.arina
anläggnin gar. På en del andra platser (Dunkerque och Boulogne) u ppfördes även bunkrar för motortorpedbåtar. De
tekniska anordningarna i baserna gjordes i princip tämligen
lika men den störst a hasen blev L01·ient, både när det gäller
kapacitet och möjligheter att erbjuda ubåtarna skydeL Här
nedan k ommer därför denna ubå tsbas att skildras som ett
exempel på de tyska ubåtsbaserna und er andra världskriget.
Lorient är av särskilt intresse även av den anledningen '1Lt
1- 1945 inneslutna besä llningen utstod 277 daden här 194L
gars belä gr ing.

Lori en i.
Först n ågra ord om Lm·ients historia. Vid sammanflödet av
flodern a Scorf och Biavet låg p å 1500-talet en liten fiskarby.
De goda h amnförhållandena föranledd e det franska ost-indiska komp anie t a tt år 1664 här anlägga en lastplats. Såsom varande en »port till orienten» fick samhället n amnen l'Orient.
Innevånarantal e t ökade snabbt, och 1744 fann man det nödvändigt att anlägga befästningar för att skydda den växande
7
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Tyska ubåtsbas er vid franska atlantkusten under andra världskriget.

handelsplatsen. 1784 köpte Ludvig XVI hamnen för 121/2 m ilj o ner livres och gjord e den till frihamn. I bör j an på 1~00talet utbyggeles hamn- och varvsanläggningarna, och Loncnl
blev en av franska flottans viktigaste hamn a r med arsenn l,

Bild 2.

Lorient med omgivningar.

förrå d och marinartilleriskola. På båda sidor om hamninloppet och på öarna Belle Ile och Ile de Groix anlades kust~r tille rib a tl erier för örlogshasens skydd. I och med att örlogsfartygens storlek ökade, minskad e emellertid Lori en ls be tvclelse genom de begränsade ulveddingsmöjlighelerna och vid
andr a världskrigets utbrolt var hamnen främst en bas för
:~lindre enheter i den franska flottan. Sladcn hade vid denna
telpunk t c :a L!O.OOO innevånare .

En ubåts bas kommer till.
, Redan i juni 1940, strax efter det de första tydw lruppema
lYckt in i staden, fattades beslutet om anläggandel av en
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U båtsbunkrarna vid Keroman .
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ubåtsbas i Lorient och att denna plals skulle bli huvudb asen
på Atlantkusten för de tyska ubåtarna. Y arvsverksamh eten
skulle här komma att spela en avgörande roll och ansv aret
för utbyggnaden å lades d ~irför örlogsvarvet i \Vilhelmsh avcn.
Hedan i augusti, kort efter det att den första gruppen av tek·
niker m m från \Vilhelmshav cn anlänt, anlöp te dc första u bå·
l a rna Lorient för översyn och förrådskompl etteringar. Detta
kunde självfallet icke döljas för den brittiska underrättelse·
tjänsten och gansk a snart började det brittiska flyget anfalle
Lorient. Betong- och bergsanläggn ingar för skydd av bå tflr
och verkstäd er var en affär p å längre sikt, och motåtgär der·
na m å ste i första hand inriktas på luftvärn, utspridnin g och
skyddsrum, vilka bl a inrättad es i den gamla franska a rse·
nalens källare.
På alla tysl(a ub å tsbaser efter den franska kusten börja de11
man nu uppför a ndet a v väldiga betonganlägg ningar, so1
skulle ge ubå tarna skyeld och· medge fullständig översyn
utan att det brittiska flyget skulle kunna störa verksamh eten
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Scarfbunkern i Lorient.

Infartsporten till Keroman I.

ubåten kund e pnrallellförflyltas till del fack, d~ir den skulle
På de flesla platserna utfördes ub åtsbunkrarna som väl diga
skj utas in. Ingångarna till facken ~.kyddades sednn av kraftihm:. av armerad betong med ett antal »fack» för ub åtarna.
ga pansardörrar. Samtidigt med denna anh1ggning blev en
n
h
Fac
torrdockor.
som
Dessa fack konstruerades i en del fall
s k »våt» bunker vid Scorf mitt emot den gamla arsenalen
skildes fr ån varandra genom 2 m tjocka betongväggar .ch
voro utrustade m ed traverser m m för tyngre arbeten. Ta k· fär di g. Denna bunker hade endast två fack, där lvå ubåtar
och en del trängfartyg kund e ges ~·.kydd. Kraven på öka!
tjockleken varierade mellan 3,5 m och 7 m. I Lorient visade
ant al. reparationsplatse r medförde, atl man hörjade hygga
det sig emellertid svårt att på grund av d et bergiga un d N·
en våt bunker p å Keroman-halvön (Keroman III)
ytterligare
laget ordna bunkrar av denna typ. Man fick här i stället ].;on·
En utvidgning av Kcroman I och II påbörjades
fack.
12
med
a
arn
ubåt
där
centrera sig på en anläggning ovan markytan,
d;ssutom 1 \)-1;{, varigenom ytterligare 21 p la lE". er sk ull e erkunde dras upp på ett slags slip. Som ett provisorium fö r ~le
ballas för de nyaste ubåtstyperna. Denna utbyggnad kunde
minsta ub å tarna utnyttj ade man till en början en äldre sltp
dock icke fullföljas p g a brist på tr a nsport medel och bygg1
tv:'
byggde
man
där
m ed vändskiva avsedd för fiskebåtar,
nadsm aterial. Verkningarna av den a lii erad c l uftoffe nsiven
bunkrar i vilka 250-tons ubåtar kunde skjutas in för rep nrn·
lnot det kommande invasionsområdet s inland lwde niimligen
tion. Huvudanläggning en, som till vissa delar kunde tas i hntk
'
1
redan börjat gö ra sig gällande.
ocl
Keroman
redan i september 1941, var belägen på halvön
kallades härefter Keroman I och II. Anläggningen med gaY l· P lanlä~gni ngen av arJ~~lena i, d.? »franska» uhåtsb?serna å vimann en, medan S.Jalva ULforandet huvudsakligen klarasamtidig översyn av 12 större ub åtar och bad~ ett myc],cl
Organisation To~H, ett. statligt ledningsorgan för ett
av
es
~
tcJJ
ä
b
U
4.
bild
av
intressant utförande. Principen framgår
hnt,al stora entrepre.nadflnno r IEmn_hyggnadsbra nschen. I\1an
släpades in i en torrdocka, där den placerades i en »s lipva gtv·
ar uppsk.atlal att 1 medeHal c:a 1:::>.000 man var sysselsatta
på vilken den drogs uppför en slip till en »skjutscen» diil'

tele
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med dc marina byggnadsobje kten i Lorient och dess omgivningar under åren 1941- 1944. Kostnaderna för bunkrarn a ,
Lorient har angetts till c:a 400 milj. riksmade Som levcra n:
törcr till maskiner m m finner man här idel välkända tyskn
storföretag så som t ex MAN och Sicmens. Förutom u ba tsbunkr arna uppförd es skyddsrum för personal, kraftverk, ainmunitions- och torpedförråd m m . I Keroman II inrymd es
t ex en kasern för c :a 1.000 man. Även andra arbeten utför des.
För att förbättra Lorients hamn utfördes t ex muddrin gsarbeten, förstärkning av kaj er, brohyggen m m. Alla dessa anläggningar kunde den 10 maj överlämnas till dc allierade j
sä gott som oskadat skick.
Ett basförsvar byggs upp.

Luftförsv aret.
Redan från början framstod behovet av skydd för b asen
mot de brittiska flyganfallen som mycket angeläget. Det aktiva skyddet utgjordes främst av luftvärn. Från årssk ift et
1940/41 började luftvärnsställ ningar att uppföras och de förs ta
förbanden utgjordes av enheter ur 704., 806. och 807. ma ri na
lvavdelninga rna, som avsöndrats från de marina luftvärnsregementena i Kiel och Wilhelmshav en. Den l september 19•11
sammanförde s dessa avdelningar till 20. mariulvregem entet I
maj 1942 tillkom 708. lvavdelningen som grupperades på öa rna Ile de GToix och Belle Ile utanför Lorient. Hedan sam ma
sommar måste emellertid delar av denna avdelning överför as
till Normandie. Alla marinalvförb and voro underställda sjökommendant en i Brest. I luftoperativt avseende voro de dotk
underställda Luftwaffes Lvdivision i Rennes, medan dc i
markoperativ t hänseende voro underställda den lokale arm cbefälhavaren - en divisionsd1ef ur XXV. annekåren. Underställandet i luftoperativt hänseende under Luftwaffe var
betingat av att luftbevakning en sorterade härunder och att
samverkan med jaktflyge t bäst kunde etableras på detta sii tt.
Vid im:.ats mot sjömål underställdes emellertid det mar ina
luftvärnet kustartillerie t.
Mot slutet av 1942 ök a de de brittiska anfallen i intensi' e!
och förutom anfall mot varvsanläggn ingar m m fälldes ä ven
minor i inloppsledern a till Lorient. En förstärkning av luftförsvaret vis a de sig därför nödvändig, och Lorient tillförd es
ett antal tungalvbatte rier (8,8 cm) ur Luftwaffe och en spä rr-
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. 5 attes Marin e-Artilleri- Abteilung (lVIAA) 264 för försvaret av
r 1~ient. Sen a re h ~infördes också stödjepunk ten Plouharne l
? norra delen av Quiberonh alvön, med där grupperat svårt
batteri (34 cm), till Lorients fästningsom r å de. MAA 264 oraniserad es i o~.tfriesland 19-10 och förlades p å hösten till
E~rient. Avdelninge n b e~.tod till en början av fyra batterier,
senare av sex. Batlerie_~·na~ bestycknin g m m framgå r av nedanstående samm anstallmng .

=:::-1

Bestyckning

Läge

lF y ra

17 cm kanoner från f d linje·
skep pet Braunschw coig

Talut

Väst stade n

Lar m or

Västra sidan av
hamninlopp et

Till e n början fyra 7, G cm ka!1oner,
som senare utbyttes mot fy ra 14,47
cm fran ska pjäser

Kerneval

Spärrb atteri vid
hamninlopp et

Två 10,5 cm kanoner från kryssaren
Berlin . Batt underställ des chefen
på batt. Larmor

Gavres

Spärrbatteri på östra Fyra 7,5 cm kanoner, se nar e utbytta
sidan a v h a mnin- mot 10,5 cm ubåtskanoner
loppet

Plouharnel

Ost om stad en

Fyra 34 cm kanoner a v fr a nskt ursp rung i järnvägslave tt

Seydlitz

Il e de Groix

Torn B och C från kryssaren S eydli tz. Kaliber 20,3 cm .

Bild 8.
En ubåt sk juts in i ett fa ck i en »totT» bunker.

ballongavd elning för ~.kydd av bunkrarna m o t lågflygande
plan. Som ytterligare förstärknin g tillfördes i början a Y Öt
1943 fyra 12,8 cm lvba tterier om va rdera fyra pjäser med
centralinst rument och radar samt fyra 10,5 cm batterie r om
vardera två dubbelpjäs er i fartygslave t ter. I mars sam m a år
tillkon'1 ett rökförband för indimning av staden och u h{! tsbunkrarna . På grund av för lilct a ntal röJ.::genera lorer och
olämplig väderle k lyckaclcs m a n al drig erhålla en skyd <l<ll1dc
rökbeläggn ing, varför förbandet drogs tillbak a ef ter n a gra
månader .. Lvförband en, ~.o m nu hade n å tl en imponera nde
styrka och innefattad e c :a 7.000 man och över 300 pjtiser,
sammanfö rdes till I\'. Lvbrigaden . Mot slute t av 1943 ocl1
under 194"1 gjordes emellertid en del urdragning ar bl a on1·
grupperade s två 12,8 cm och 10,5 cm b a tteri e r f.amt en del
lätta l vförband till andra områ den.
Kustart illeri.
Förutom mariulvför b and grupperad es i.i ven marinkust ar'
tilleri till skydd av ub åtsbasen. För r ena kust a rtilleriupp gif ter

Alla b a tteri e r tillhör a nd e MA A 264 voro ursprungli gen

?11 _dast avsedd a för sjömålsbek ämpning och had e därför uppHH·~
~ :allts i bunkrar m ed 60 ° embrassyr. I början av juni
<ades dock emhrassyr öppningar na till 120°.
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S j ö s t r i d s k r a f t e r.
Till Lorient voro baserade 2. och 10. ubåtsflot tiljerna 0 ,1
tillsamm ans c:a 30 st 750 tons ubåtar (Typ IX). Häru töv~:
utnyttjad e även delar av 3. säkringsd ivisionen med bl a ] .J
ubåtsjakt flottiljen , delar av 2. minröjni ngsflottil jen och i
förpostbå tflottiljen Lorient som bas. Ubåtsjak tflottilj ens f ar:
tyg bestod huvudsak ligen av fif,kefarty g på 25<JL--600 ton tned
9- 10 knops fart. De voro i regel beväpnad e med en 8,8 c111
kanon, 3,7 cm och 2 cm närlv samt sjunkbom bkastare. F örpostbåta rna voro även av fi f:. kebåtstyp , medan minsvep arna
voro av typ »M 35» på 650 ton, 18 knop och med två 10,5
cm kanoner. Efter invasione n minskade s dessa säkringss tyrkor ganslca kraftigt och endast 14 fartyg voro kvar, när Lorien t inneslöts.
Sjöstrids krafterna s uppgifter efter belägring ens börj an
voro främst upprätth ållande av sjöförbin delserna till St . ra.
zaire och öppethål lande (renhålln ing) av in- och utloppslederna till hamnen. Fartygen led emellerti d av akut brist
på drivmede l, även om man lyckades föra in vissa mi ndre
kvantitet er.

.. gande försvar i den ur taktisk synpunkt lämpliga ste lin1?31111 Hitler bestämde emellerti d, utan några f:.tudier på platJ_e11· att 12.000 man skulle kunna försvara fästninge n i de
f~r~skr~_vna.. 56 dagarna~ san~ti<~igt f..on1. l!bå tsbunkr:'l r m .. m
'eke oforstord a skulle falla 1 fiendens hander. Lonent for:darades ... här_vid som »fästning ». _Från d~tt~ besl.~lt till en
färdig »fastnmg » var steget ofantligt och 1 vissa hanseend en
var m å let ouppnåel igt.
Det för planläggn ingen av försvaret ansvariga generalkommand ot ur arm en, hade dessutom till en början o till,
räckliga befogenh eter över marinen och flygvapn et för att
ett gott resultat skulle kunna uppnås. Så planerad es t ex de
marin a befästnin garna helt i marin regi, vilket i många fall
var till direkt nackdel för det territorie lla försvaret . I maj
1944 när fältmarsk alk RommeJ inspekter ade Lorient var c:a
6{) % av arb etena utförda. Detta var i och för sig en mycket
god prestation . 400 befästnin gsanlägg ningar varav bl a 38
pam.artor n och 12 batteripl atser hade färdigstä llts, 400.000
kubikmet er betong hade gjutits, 25.000 arbetare hade tagils
i anspråk och 38.000 minor hade lagts ut.

Liiget 191,.4.
L a n d f r o n t e n s j' ö r s v a r.
På hösten 1!:)42 anbefalld e Hitler att en »Atlantva ll» sk ulle
uppföras .'! denna skulle även ubåtsbas erna ingå oc:h därvid utbyggas som »fästning ar» d v s kunna försvaras mot anfall från
alla håll. >>Fästningen Lorient» skulle därvid kunna försv ar as
i 56 dagar. När det gällde Lorient gjordes nu följand e bedömande av det för försvaret avdelade generalk ommand ot
ur XXV. armekårs taben. Ett direkt anfa ll från sjösidan för
att ta basen kunde tämligen lätt avvisas. Marina hinder och
spärrarti lleri tillf,amm ans med lvpjäser m fl eldkrafti ga vnpen, som kunde sättas in mot inträngan d e fartyg, bedömd es
här tillräcklig t. En sådan aktion var dessutom endast tänkbar i samband med a ndra former av anfall. Ett större angrepp på Lorient skulle därför sannolikt sättas in från ann at
håll, t ex genom lanostign ing i kombina tion med luftlan d·
sättning utanför fästninge ns område med därpå följ an de
anfall landväge n. Med ledning av dessa bedöman den plane·
rades en huvudför svarslinj e på landfront en, varvid m ail
fann, att c:a 20.000 man skulle behövas för ett samman·

På hösten 1943 stod det klart för den tyska ledningen , att
man p å våren och sommare n 1944 måste räkna med en
landstign ing i större skala p å den franska kusten. Den allierade luftoffen siven bestyrkte ytterligar e dessa antagand en.
Generalko mmando t i Lorient am.åg det tämligen osannolik t,
att denn a landstign ing skulle komma på Bretagne s klippiga
och otillgäng liga kust, där avstå ndet till ilastning shamnar
m 111 i England dessutom var ogynnsam t. Detta bedöman de
stöddes av att den allierade lufloffem.iven knappast berörde Bretagne. Däremot dök en annan motstånd are upp, nämligen den franska motstånd srörelsen , som blev allt aktivare och
som nästan varj e natt fick f ö rstärknin gar luftledes. Den tyska
yer~<samheten slördes allvarligt av dessa friskaror . Den 5
Jfn1 1944 började invasione n på Cotentinh alvön. En stor
~el av de reserver, f.om voro gruppera d e i Bre tagne, beord~ades genast till invasions kusten och även inom övriga förand gjord es urdragnin gar. Motstånd srörelsen förmådde
Varken störa dessa omgrupp eringar eller de underhål lstransPorter till dessa förband, som gick genom Bretagne . Man
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·\'scbef och kommendant för sjöförsvaret. Befälsbilden
emellertid vid n~innnre betraktnnde mycket mer komraj~erad. Utöver .~les~a två chefer fanns nämligen den av H.itpl. u tnämnd e »fastnmgskom i'1 cndanten», so1n var personllgt
Je\varig inför Hiller och som ansåg sig vara d e n ~.om skulle
' l e t ». G enera l F<a l ll'IU·
nn, ra för f"'orsvaret av »f"·as t nmgsomnH
3
5' cher var dessutom befäl havnre för hela Bretagne. De ma~·~1a förband en voro emellertid understäJJda honom. Befälsf~rhållar~dena fick emellerti~~ ~:.in oväntade lösning ~enmon
tt fäs tnmgskomme ndantcn, overstc Kauman, blev svart sa~ad . Härvid upplösles fästningskom mendanturen och gene.,1J F nhrmb acher övertog dennes uppgifter och befogenheter.
1
' På den allierade sidan hade .t amerikanska pansardivisio nen ersatts av 9~1. infanteridivis ioncn. Förutom spnningsyerksamhet bestod stridshändels erna mest av . artilleridueller. De allierade hade h~ir samlat c :a 35 hattencr av 10'-----20
cm k aliber. På stora delar av fron ten hade dc ameriknnska
styrkorna efterhand ersatts a v fria franska förband, som
voro sammanförda till 19. divisionen under befäl av generalen Borgnis-D esbordes. Dessa förband höll sig emellertid
nnrcket passiva, sannolikt beroende på att de icke voro fullt
stZ.idsklara. Som ett exempel på dessa förbands bristande
disciplin kan nämnas att tyskarna på larmet vid avlösningar
kunde räkna ut var de franska förbanden voro insatta. Mot
den tyska besättningen på c :a 26.000 man stod nu ungefi:ir
40.000 man allierade trupper.
Inom fästningen inriktade man sig nu på en lång belägring,
ranson erna skars ned, å terhållsamh et med ammunition anbefall de!'., mjölet blandades med trämjöl o s v. Tid en gick
~mellertid och inget större anfall från allierad sida sattes
1gång. Inom fästningen hade man förstärkt försvaret med
de m edel som fanns inom området och försvarsmäss igt vnr
~äget gott. I maj 19-!5, ef ter nära tre kvarts å rs belägring, börJade man emellertid se slutet på livsmedelslag ren och även
ammunition en började tryta. Den 7. maj sköta alla pjäser en
kort eldskur som inledning till Yapenstillest åndsförhandli ngarna. Den 10. maj överläJ1ma<lc s fästningen till de allierade
0
~h generalkmnm cndanlen och sjökommend anten tackade
Sina styrkar för en god kamp .
. Uppbyggnade n och försvaret av ubåtsbasen Lorient inLYmmer mycket av intresse för vår del, såväl när det gäller
d~l tekniska anordningarn a för basens skydd, som när det
ga lel' befälsförhå Iland en och taktik i basförsvare t. Ä ven om
''

Bild 9.

En ubåt på väg in i en »Våt» bunker.

kan här alltså säga att de icke löste sin uppgift i dctla h änseende. Den l juli bröt emellertid amerikanarn a igenom vid
A vranches och hela Bretagne låg öppet. Den 3 augusli beordrades alla tyska trupper i Bretagne att dra sig tillh aka
mot stödjepunkte rna vid kusten. De amerikanska förban de n
satte emellertid kurs på Bre!O.t och endast mindre strider utkämpades av de mot Lorient vikande tyska förbanden . D<'n
10 augusti var dock ringen kring Lorient sluten. I detta lii gc
gjordes det bedömandet att ett omedelbart anfall mol Lorient var mindre sannolikt, fienden skulle säl·ert sälla 111
all sin kraft på att la den he lydligt värdefullare h:unn en i
Bres t.
I fästningen befann sig nu nästan 26.000. man ur a lln
lrupp- och vapenslag. Den sista ubåten hade lämnat Lori;.' nl
den 5 september och endastelt antal hjälpfartyg fanns k n ll'·

Belägringen.
Det territoriella befälet över området fördes av generalen.
Fahrmbacher , chef för XXV. annekåren, medan högsta chef
på den marina sidan var amiralen Mntthine, som var b ii. de
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tillkomsten av atomvapen delvis förändr.~r utg~ngslä g~t kan
studier av de tyska baserna vara av varde for ~tu ~Ie t a,.
1nånga av våra egna basproblem _med eller utan tillga n g N
lämpliga klippor av svensk gramt.
LITTERATUR:

Lorient, Entstehung und Verteidigung des Marine-Stiitzpunktes 1940/194;
av \Vilhelm Falhrmbacher och ·walter Matthiae. Prinz Eugen Verlag,
Weissenburg 1956.
Kampf und Untergang der Kriegsmarine ; C. Bekkor; Sponhaltz Verlag,
Hannover 1953.

Angreppet mot Lavansaari 18.11. 19 42
Av

PER-OLOF

E K M AN .

Från sen as te krig f inns exempel på h u r u en numerär t
betydand e_ o~h mod~rnt utr ustad J~:wtor too rpedbåtsflotta ~å oJll den Ilahensk a Icke kom att gora nagon betydande m~ats, med an å ter den finska med ett fåta l båtar, vilkas systerfartyg italienar na för länge sedan u trangerat, tadz vare
framåta nda och sk icklig l edning u tför de saker och ting. Ett
bra exempel på vad djär vhet och energisk gåpåaranda kan
åstadkom ma utgör det finska mtb-angreppet mot hamnen
i den rysk a stöd j epu nkten Lavansaari (Lövö) i Finska viken
den 18 no v . 1942, varvid den pansrade kanonbåten K rasnoje
Znamja sänktes .
Förra sommaren u tkom i Finl and en b ok bctillad »Laivat
puuta, m iehet rautaa» (Borgå 1956), i fri översättning »Båtar
av trä, män av stål» , skriven av kommendörkaptenerna av
1. gr (komentaja) Pcuranhcimo, Pirhanen och Kminen. Den
välrediger ade lilla volymen behandlar sjökrigshändelserna
i Finska viken åren 1941 ~L14 med huvudvikten lagd p~t de
finska m otortorpedbätarnas verksamhet och är för övrigt
den för st a fim.kspråkiga bok, som utgiv its om detta sjökrig.
För en nordisk läsekrets kan det vara av in tresse att taga
del av h ändelseförloppet vid anfallet mot Lavansaari och
vissa tidigare finska mtb-operationer. Följ ande redogörelse
är grund ad på ovanslf1ende Lok och uppgifter som meddclats av d eltagare i attacken.
Det f inska mtb-vapnet föddes 1922, två år efter det
fred m ed Hyssland slutits och landets självständighet tryggats. Impu lsen härlill gav dc brittiska Coastal Motor Boats
(CMB) im.ats i östra delen av Finska viken sommaren och
hösten 1919, var vid särskilt den framgångsrika nattliga
fttaeken d en 18 aug frå n det finska Björkö mot fartyg i själva
1..ronstadts hamn hör framhållas. Finland kan sålunda anbes vara att föregångsland i östen~jöornrådct vad mth-vapnet
eträffar.
t']De först a båtarna a n sk affades fr ån Italien och var två
t1 l_antalet, MA S 220 r esp 22L Byggda 1917 hos firman Fra~lh Orlando i L ivorno m ä tte d e 13 ton, tr äskrovets d imenSloner v ar 16,2 X3,0 X 1,2 m, fa rt en 22 k nop och beväpningen
8
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två 45 cm torped er. MAS-typ en h a de und er första värllk
k r igets sen are h älf t fr a m gångsri~d . n y ttj als av ita~i e1~ar nu
mot Dubbelm on a rkin s flotta i Adn ah~~ca ~1 av e t, m en 1_ F m sku
viken m ed d ess k or ta och bra nt a S] O vis a d e d en s1g vara
m indre lämp lig. Den låga, ska r pa f örstäven h a d e en viss
b enägenhet a lt sk ära n ed även i r inga m otsj ö och a v de 11
genomblö ta besättningen fick typen snart ök namnet »sp r ing.
b runn en» .
Det självständiga Fi nlands första fl ottprogram avsåg bl u
byggandet av inte mindre än 48 mlb, m en u nder någr a tns
man glande h it och dit i ri k sdag~_n s ly1npades d e tta progran1
till oigenkännlighet. När den forsta fmska fl ottlagen sent
01nsider godkändes d en 30 sept 1927 hade anta let mlh reducerats till f uttiga fyra. A v d essa byggdes två i Engla nd
hos dåvarande specialisten i branschen firman .John J . T hor.
nyeraft & Co, skroven till de två övriga by~gdes 192~ J_ned
licens p å Åbo resp Borgå Båtv m·f AB, varvid den bn lllska
firman levererade motorerna. Thornyeraft-bå tarna v a r ay
firmans 55 fots typ och hade i stort sett MAS-bålarn as dimen sioner, men skrovformen var en ann a n och dc var ];a.
pabla för 40 knop . Dc två t o1yed~rna fö~·des. i brunn ar akterut och avlossades under gang 1 k ursnktnmgen, varefter
båten girade undan. Metod en försvår ade ett ~aktisk t användande av båtarna i skär gå rdsområdet nattetid, men den
lärde cheferna att tänka sn abbt. I experimentsyfte h ad e en
båt 1926 konstruerats av Borgå varvet. D en na hade Tho rnycroft-skrov, men torpederna förd es på italienskt vis i s_idlcdes
utsvängb a ra ramar. D etta syslem vis ade sig emellertid ' ara
tidsödande och o p rak liskt.
..
Dessa sju mtb - de enda Finland anskaffade und er f?r·
krigstiden - bar beteckningen MTV och nummer, en f?r·
kortning av finskans Moottori Torped o V ene (Mtb) . P å 1!).30·
talet fick d e namn: MAS-b å ta rna Sisu och Hurja (Tygellös),
försöksb å ten Is k u (Hugg), thornycroftarna Syöksy (Fr nm·
stöt), N uoli (Pil), V in/w (Häftig), Ra ju (Obändig).
.
Vid världsbrandens utbrott hösten 1939 var dessa h n t ~l
redan hopplöst för å ldrade o_ch dc öve1: ti<? år gamla träsk ro·
ven in lc i bästa skick. Bnller och Italienare hade r cdfl il
övergått till modern a båttyper, vilka under krigsåren allt·
mera utvecklades.
,
D en stränga vintern 1939-40 begränsade användan d el fl\
marinstridskrafter i Finska viken ti~l e~t minin~_um och ~\~
fin ska m tb kom. inte på allvar med 1 k nget. I stallet ano1<

109
des i H elsingfors sp ecialkurser för officer are, torp ed- och
sldnp ersonal, vilk a i sinom tid skulle bema nn a p la n er a d e
11 3
I
nskaffningar. Kriget m ed Sovj etunionen för anled de n ämJ1.::n m arinledningen att skyndsam t und ersök a möjligh e lerbo att utomlands komplettera d et omodern a m tb-bcstå n de t.
~a·t:=dien lyck ades man beställa f em b å la r a v Baglietto-typ,
. VSA likaså fem a v brittisk typ för leverans vå r en 19!10.
Men marstred en i Mo~kva . k om emell an~ d ~ amerik a ~~ska
båtarn a h a mna de slulhgen 1 E n gland, d e Ilah ensk a an l and~
till Finland fö rs ~ våren 19-~3 _la n_~lv~i gen ~cn<?m Tysl~la nd
(Hurja-typen) . V1d sa m ma t1d m k ap tes av Ilahenarna 1 H e val fyra b å tar , MAS 523-529, vi lka somm a r en 1942 bild a t
XII Squ a dr iglia på Ladaga ( J ymy-lyp en). Med Baglicllos
licens byggd e Åbo Bå lvm·f AB sex båtar, som lever erad es
somm aren 1943 (Taislo-typen). Hä rtill k om fyra r yska håtar av oli ka typ, tagna som k r igsbyte. Men å ren 19-11--42
var man tv ungen r eda sig med de sj u omoderna, u tslitna oeh
halvmurkna trälådorna.
Vid krigsu tbrottet sommaren 1!H1 tillhörd e Mo tm·torped bå tsflottilj cn (Mootloritorpedovenelaivu e) vars chef var kaptenlöjtn ant O. Peuranhcimo, A vd elta F lottavd elningen (Erillinen L aivasto-ol':. asto), som lydde dir ekt under lwmmendören för Sjöstridsk rafterna (flotta- kustartill eri). Dess operationsområde var F inska vih.en. Flot tiljen va r uppdela d p å
två halvflolliljcr: d c sju mtbåtarn a resp fyra med torp eder
utrustad e p atrullbåtar av Sjöbcv akningsv~1scnd e ls YMV- lyp ,
vilka lå ngsamma »h jälplorpcdbå la r » efter d å liga erfa r enheter snart åter log sin ursprungliga skepnad som mo tor k anonbåtar .
Jlfl

, Det 21 j uni beordrades flottiljen från Helsin gfor s österut
hll Pellinge f,kärgård, d ä r den för alla eve ntualiteter krigstttrustades. Dess första krigshandling var om hä ndertaga n de t
en i skärgå rden midsomm a rd age n nödla nd a d r ysk flygfa t. Därefter följde patrulleri n gsu p pdr ag som på grund a v
/end.~ns li vliga fly gve rksamhet och av ~.aknad en av effek tivt
Jttftvar:~l m estadels u tfördes nallclid . Fr o m j~1li utgi~k fn'l n
r~ssaro en staka att acker Inol d en ryska trafiken fran och
~ l Inarinbasen Hangö. Den 9- 11 juli ulför eles nattl iga,
kf:nsiv a m ineringar n~ ot f~~n d ens kon voped lä1~gs estniska
r Usten. D et var vanskb ga f are tag med hansyn till de halvgUtlila skroven och de tyska m agnetminorna . Men vädre t var
Ynnsamt och allt förlöp te ut an mis~.ö den .
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vansaa ri, Seiska ri (Seitsk är) och Tytärs aari (Tyttc rskiil' )
hölls fortfa rande besatt a.
Under vinter n utbild ades mansk ap för dc elva ny a ha tat·
vilk:a väntad es våren 1942. Men det blev snart upp cnb nrt'
t'
att levera nsen av d em skulle förse nas med n~irap å e tt u
försi
tern
vin
ariga
När mtb-fl otlilj cn på grund av den långv
i början av maj var opcrat ionsld ar, hade den forlf ar ;l nd~
enelas t de gamla thorny croftarn~. att tillgå. ~Lb .Sisu v ar lllnn
tvunge n utrang era, de ss slutko rda muskm cn kun de i nt~
istånd sättas . lslws skrov läckte som ett såll och var re dan
i så dåligt skick, a tt det inte ens genom tätning med hed
kunde hållas flytan d e; dess 1naski ner var också slut. Endas;
Syöks y, Vin/w , Nuoli och Raju var efter omfat tande tät.
ningsa rbclen i någor lunda använ dhart skick . D e l onktnt
måste de lvå sistnä mnda under uppeh ållet i hamn oavhr lllct
länspu mpas f ör att icke sj unka. Under gång hade lwstilt.
ningen det lättare , ak terut hade man gjort luckor , genom vi!.
ka vattne t ström made ut. Bå la rna preste rade i bästa fa ]l ii nnu
30 knop , men vid ~.eglationens slut gjorde de stridsu lru slarle
bara ca 20 knop . Med dessa fyra musei förem ål skull e den
finska mtb-fl oltilj cn gå anfalls vis tillv~iga året 19:12.
Under somm arens lopp patrul lerade båtarn a flitigt i iislrn
delen av Finsk a viken och utförd e und er juli månad offensiva miner ingar utanfö r Krons tadlbu kten, företa g, som hi\rt
fresta d e på de bräckl iga skrove n. I slutet av augus ti va r 1mn
tvunge n stryka krymp lingen Nzwli ur flottilj ens rull or. Den
ersatte s någon vecka däreft er av mtb V as am a (Pil) , den
ex-rys ka MTB 52, tagen som krigsb yte. Det var en lii mli gcn
stor båt på 35 ton, som förde två torped e r, luftvä rn oell
gjorde 34 knop. I slutet av oktobe r införli vades ännu en krigs·
bytesb åt Vihur i (Virve lvind) , ex MTB 141, med flott iljen.
D enn a mätte Hi ton, had e hittme tallskr ov och gjorde i lJbisln
fall 50 knop.
Under höslen fortsat tes patrul lering en i farvat tnen k rinl
de rysk a stöclj epunk terna Lavan saari och Seiska ri. Reko gno·
seerin gsfärd erna riklad e sig särski lt mot Lavan sam·i h a mn·
d ess försva rsanor dninga r, elen av fiende n nyttj ade inf a rts!~·11
d en, dess bevak nings- och helysn ingsfö rhå llande n . På lJ aS
av gjorda iakttag elser kom d å varan de flottilj chefen (k a p ten·
löjtna nt Pirhon en) till den slutsat sen, att ett överra sk ande
81
angrep p mot hamne n var möjlig t, om också i hög grad vM
iakW
sina
e
och trolige n förlus tbring ande. Han rappo rterad
·
gelser till marin stahen och föreslo g ett torped a nfall m ot v
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vansaari, så snart värdefull are fartyg konstater ades ligga <Lit.
städes. De större fartygen låg alltjämt i Kronstad tbukt en oc: 11
visade sig icke till sjös~.. Ett par gånger rapporte rades m i1;_
svepare av Fugas-typ , som åtföljde underhål lstranspo rtc t·nn
till Lavansaa ri, ligga vid ön, men dc ~~ tervände österut r c dnll
innan mörkrets inbrott, varför m th inte hann ingrip a.
Men den 10 nov rapporte rade flygspani ngen, alt ett slii n·e
fartyg anlänt till Lavansaa ri, det slörsta som under 1912 gil lt
till sjöss från Kronstac llhukten. Det var den pansrade knnonb å len /(ra.mo}c Znam.fa (Hö da Fanan), sjösatt 18% fö r
kejserlig a flottan s[tsom lirabry i (Tapper) , sedermer a öw rlagcn av bolsjevik erna, omdöpt oc.:h modernis erad. Den vn 1•
på 1.760 lon, förde 5 st 130 mm kanoner och talrikl luftvö rn,
som spelade upp tillsamm ans med öns lv-baller ier så sn nrt
spanings flyg överflög området. Ell löna nde möl! Mtb-fl ol lil.ien, som just då förfogade över en<lm:.t tre aktionsdu gl iga
enh e ter, fick den 17 nov order alt s~in k a kanonbå ten i Lavansaari hamn.
Lavansam -i ögrupp ligger i Finsl.a viken ca 70 km från fi nsl;a
kusten och ca 45 km öster om I-Iogland. Huvudön best å r a\'
två delar, egentliga Lavansa~Hi och dess östra del Suvis <Hlri,
som genom ett smalt näs är för enad med huvudön. D en t redje ön Peninsam ·i ligger 8 km hingre åt öster. I valtneu k ring
Lavansam ·i finnes ett antal sand- och grusbank ar, sFilv a i)n
(15,3 km~) är helt ii.ic.:kl av ~.anddyner och tämligen r ik lig
barrskog . Dess högsta punkt ligger 1() m över havet. F ii rc
krigen fanns på ön en befolknin g om ca 1.300 personer , hu·
vudsaklig en fiskare. Under försla väddskri get anbdc rys·
sarna kustartill eriballer ier p ft L av ansaari, men befästn ing·
arna måste enligt fredsbcsh immelser na i Dorpa l H)20 s lo·
pas, då Finland fick öarna. Vid vinterkri gets utbrott H)3H besattes de neutralis erade öarna av rysf'.arna, som genom m arsfreden 1940 i Moskva tillerkänd es äganderä tten till dc n1.
Lavansaa ri utbyggde s d~ircfter till stödjepun kt, varvi d ell
antal batterier och ett flygfält anlades. Denna position l1ö!l
ryssarna hela kriget igenom och håller ~tnnu.
Sikten var god när Syöksy (ledare), Vinha och Vihur i pft
kvällen den 17 stack till sjöss. Månen stod rakt i ~-.öder, Hic kl
av ett tunt molnskik t, ett tillfälligt strålkast arsken från Lu-1
gabuktcn komplett erade belysning en söderut. I skydd :1 '
den nordliga, mörka horisonte n lyckades angripar na ofijrmärkt ta sig fram Ull hamninlo ppet vid pass kl 2133 u lM}
att väcka misstank ar hos öns bevaknin g. Inte heller [\'H
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patrullbå tar, som H1g på förposttj änst norr. om Peni nsa arj
märkte att något var i görningen . Emellert id konstat erncte :
hamnvik_ en vara t~m: Krasnoje ZnamFt låg ~eke pi:l d en a~
flygspa:un~en angivna platsen_: FlollilJen ~1~·ade ru n t. Oeh
smög sig tillbaka. U Lanfor begarde och b ev d] a des ch efen å
Syöksy tillstånd alt torpedera åtminsto ne hamnbry gga n, var.
för båten ånyo gick in. Vid avfyrand et av torpeden strejka.
de avlösning smekanis men, varför försöket måste up pgi vas.
Det var också klokare all inte i onödan alarmera vaktp os ter.
na, som hittills inte r eagera t det ringaste. Ett · even tu ellt
senare försök kunde häri genom ha större utsikter att lyc kns.
Vid midnatt återvänd e båtarna till sin bas Klamila i skär.
gårdsonn ·ådet.
)Jästa dag rapporte rade flygspani ngen återigen Kra sn nje
Znomja vid Lavansaa ri. Den hade inte lämn at hamn en u lan
synbarlig en bara bylt ankarpla ts vid mörkrets inbrott. Där.
jämte hade fem minsvepa re av Fugas-typ anlänt. Flolliljchefen beslöt försöka på nytt. Denna gång planerad e han
angreppe t redan till kl 1800, varvid mtb ~kulle löpa u t fdn
s tödjepun kten vid solnedg{m gen för att vid mörkre_ti". in b roll
nå målet. Belysnin gsförhåll andena var då förmånhg as t, och
dc rap porterade målen skulle troligen vid denna tid pu nl;i
ännu inte ha hunnit skifta ankarpla ts eller gå till sjöss. Anskulle hevaknin gsLn·t)·g en inte heller ha hunnit int agliO'en
Q
..
taga ~:ina positione r för natten. Ett angrepp redan på_ k vii llen
skulle troligtvis komma tämligen överrask ande. l\'Iannst:_1 b:n
godkände planen, m en till dcnsam~na fogades e~_t samti dig!
minering sföretag mot infartsled en till hamnen. For dett a un·
damål understäl ldes flottiljen en tysk Kiisten-M inenhoo t. Inl
27 (Leutnan t Karnatb) , som l astad med magnetm inor sk ulle
intri.iffa vid Somcri kl 1800. Man var därför tvungen att uppskjuta operation en två timmar.
KM-båta rna var nya, snabbgåe nde molorbåt ar på 13 l?n
med träskrov, utrustade med fyra minbrun nar och skran
för lYå minor på däck samt lätt luftvärn. Dc bildade C·
gruppen i 31. Minsvepn ingsflotti ljen och fyra av d em h ade
redan under sommare n operera t på Ladaga tillsamm~ns med
finnar och italienare, dc andra var nylevera nscr från Tysk-1
land. KM 27 h a de redan den 27 sept anlänt till Finlan d ocJ
den 21 okt utfört en första offensiv minering mot Lavansaar i. Den lyckades oupphick t fälla sina minor på re dd ell·
men gick sedan på grund och fick svåra skador. Efte~· en
mödosam_ återfärd var KM 27 nästa dag vid midda gs lt deil
L

'-

' ter i Ko lka. En vecka senare var båten aktionsk lar på nytt.
Kl 1630 avgick mtb Syöksy, Vin/w och Vihuri till Someri,
d"r de inväntad e KM 27, som anlände kl 1805. Vid krigsrå d
. ~ns bcfälsb~mkcr fran~~1öll den ty~!'-C ch~fen. att han i en~·6]l et med sma order onskade utfora mmermg suppdrag et
]~l 0200, em edan m å nen d å gått ned och bevaknin gen sannoJild var mi~1_st vak:-:.am. Fl?tt~lj_chcfcn vit~_l_I~ll c.I.~1ell crtid sin
Jan att utfora allaeken sa tlthgt som_ mo.]l!gt for att kunna
ptnyttj a k vällstimm arnas överrask mngsmom en t. Mo Largn~1entet alt inWt v~1ktposter.. lnm_~1it slöa till_r~~lan_ på kviil:en
vann icke gehor. Tysken la l~ forslå att n~mfallmnge1~ bor ~le
ske k ort före mtb-anfalle~, 1 annat fall hck h an utfor~ srtl
uppdrag en~.am på småtunm arna. Då skulle bevalmm gcn
emellertid säk ert Yara på benen, alarmera d av l!1tb-ang rep,. . .
p e t._ K1.19~~ _avgick mlb och __RM 27 fr å n TSon~cn .
dis;)
Sedan
arv1.
:N
mot
osterut
kurs
saltes
Till en horJan
tansminu ter tillryggal agts gick förhande t med sydlig kurs
mot Suvisa ari, dcu östliga delen av Lavansaa t·i. Sikten v_ar
myck et god, _ca 30 km, kla~·L m~msken och väx_lan(~~ r~1oh~1g
het rådde, vmdcn SO, 1- 2 Beaufort , obetydlig SJohavnm g.
Angriparn a nalkades i fl an kformcri ng med 1 ~ knops ma_rsch_fart: i spetsen ledaren S!!Öksy, snett akt erut Vm/w och Vzhurz,
på styrbords sidan KM 27. Omkring ~ %' från ön. r_educcr~des
far ten till 8 knop för att bogv~'\gen mtc på ett tHhgt stadmm
skulle förråda dc a nnalkand e båtarna.
Redan på långt h :'\11 kon:.tale rades vaktfarty gen va~·a ut e:
En p atrullbål låg halvv~igs mellan Lavansaa ri och Penmsa_a n
ca 1j 2 ' norr om infartsled en, tv[l andra höll sig utanför Klelkour i, Lav a nsnaris nordligas te udde, flär också en signalmörka horistation var be] äO'en. Trots alt siklen mot den
· en cl e
nvar den all ra bästa, uppl ~c l de statJ_on
ej
sonten i norr
ann alkande bålarna redan p å i3 V/ avstand och fordrade
igenkänni ngssiot.., nal b''enon1 att uc morseanr 011et »J». o Smn avtal at var gavs inget svar utan kvartette n forls_altc pa samma
kurs med samma fart. Vid fönwal anrop kvitterad e Kl\1 27
planenlig t och gav med sin starka blinklam pa elt snabbt
o_ch oklart ~.var, som tyckles tillfredss tälla hcvaknin gsstahonen. De n·ska patrullbå larna cirklade n ågra g{mger runt
På stället o~h återlog därp å sina positione r utan alt n ärlllare intresser a sig för främling arna. De utväxlad e signalerna h ade fålt dem alt tro att dc annalkan de båtarna var
egna; d essa sln·dc dessutom lugnt längs den av ryssarna
nyttja de krigsf:;rl eden och anvi:in~lc inte ~len belysta, scdvan[l
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liga infarten. Den ös terut liggande vaktbålen identifieraetc ._.::
'·l
också krigsby tesbåten Vilwri såsom en rysk m lb.
Hunnen till infartsleden girade RM 27 styrbord och fii iJ\] 0
minorna längs densamma på ca l;) m d jup, medan mtb fo tt.
satte lf:/ syd ligare för att därpå ävenledes g ira s tyrbord oc·l
bryta sig in på ankarplHtsen. Allt gick efter beräkning. li Ltn~
na in p å redden kunde angriparna emellertid inte finn a n 1 ~1 .
len . Dc rapporterade fartygen var fiirsvunna, hukten v ar to ~n
Ett lätt dis Wg över vallenytan och delade den skogbev ux11 il
strandremsan i sm~itTe mörknr c sektioner, vilka utk ikar na
tid efter a nnan rapporterade som st illaliggan d e farlygs sk rcn
::V.Ien kontroll med nattkikare visa d e alt i ak tlagcls e r n :~ Ynr
falska. Man fortsalte hing re in m ed l kDop o·. fa rt.
På höjden av Suvisaari nordspels varseblev flollitjc hefc11
strax norr om bryggan en av m {men belyst, ljus rölqwl nr(•.
som avtec knade sig mol den mörk a skogsremsun. ;\n ~~ti lii nge
var det omöjligt all avgöra huruvid:t röken härrö rd e fn tn ett
fartyg eller från n ågon byggnad pil ~·. t randen. Spi.inningcn steg.
I nom kort kunde man genom kikare l!I'skilja en skorsten u nder
rökslöjan och strax d~irpå konturer n a av etl skrov me d hiig
back. D~ir Jåg må l el/{rasnoje Zrwmja, tätt und er land , d i t bnonbå len för alla cvenlualitcler skiftals för nallen. De fe m
Fugas-svep a rna var däremot försYu n n a, de h~cHlc uppc nb<rrligcn reda n vid mörkret~. inbrol l sin vana trogna 1å m ual
hamnen. Men kanonbålen låg kYar, r a kt föröver inom riic khåll, i gyn nsamt läge i strandremsa n s riktning, med försl ii \'C'II
åt SO och brcdf,idan vånd mot angriparna. D e l var bara nll
låta torpedern a gå . För b å lar nv Tlwrnycrofl -lyp \'ar sil u;ilio·
ncn likväl icke idealisk. För alt komma till skott m~\s le de
öka farten tillminst 20 knop, varvid motorbullret oclt f< t rl<' ll
ulan tviv e l skulle avslöja dc fientliga avsikterna.
Men tillfället vm· inne; ledaren Syök:;y gay anfallssi gnal
med blinklampa och kl 2113 dundrade motorerna med f ulll
pftdrag. Då mftlet var svårt ail u rski lja frå n styrhytten, Jcddr
flottiljchefen sjå lv an loppet ~~ ~~]e nde ba k om densamma n ~r:d
utsikt över Iwllaket. Kanonbålen v aknade i sam m a ögon b he l;
till liv oc h Öppnade eld med automatvape n f rån 1·ör- och
akterdäck. Spårljusbanorna passerade emellertid över, soil 1
vanligt ä r un el er el dgivning i mörke r. Efter att h a avskj ulll
bägge torpedern a tätt efter v ara n d ra, girade Syöksy dikt s tyrbord för a lt icke r[tl;:a på gru n t vatte n och satte kurs u t li 1
hamnen.

.del e nd~ läm p liga. må let, avs~>.öt
n t v u orcnsaan) en av sma
(loJLna
Vm/w
bal
;.;sta
11
o
l-sa c•·
oc .' der m ot kanonb åten. Torpederna var .gaml a och lang~0~{~1~1a rysk a pjäs; r från. förs l ~l vä rl dskrigels o dagar ~~.t_an
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uppmärksamheten rikJ.~s l~.å patrullhatarna ulan or 1amncn,
.
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som k unde späna retrat~vagc1; ~
Dessa hade sent omsider falt klarhet 1 s1luatwnen ocl~
nall;:ad cs f~nabbt. Med 40 knops fart rusade då Vihuri f örbi
den östra uatru llbåtcn och l a de en dimridå lät t framför stäven på d ~nna. I skydd av ridån passerade d~ l~~ngsann~w
thornycroft a rna de t farliga grannskapet ~aret 1 vast.~r h ade
fritt sk julfält och öppnade eld, men avslandc t var for stort,
och r yssarn a hann inle notera några träffar, innan mlb vm:
utom sk otthåll. Först nu spelade s trålkastarna på Lavansa!l.n
upp , men innan dc sökan d e ljuskäglorna hittat m å len och
kustb atterierna h unnit öppna eld mot inkräktarna var dessa
..
..
redan på betryggande a vstånd fn1n ön.
Flottil jen stopp a de kl 2135 ca? ~10lT om o1;_ f.or ~~~ lyssn ~.
)\ågra förföljar e uppenbarade sJg 1ck ~ . KM, 2; m~r~ffad.? pa
avtalad mölcspla ts, varefter båta rna over Som en atervande
till sin stödjepunkt i skärgården, där dc inträffa d.e.ld 0020.
Den tysk a chefen h a de från sin gynm.amma position norr
om h am nen kunnaL iakttaga fyra detonationer, varefler han
s_ett ]{ra:;noje Znam.fa få slagsida. På okvällen s.~~mma dng
konst a terade fl ygspaningen att kanonbatei: vm: f~rsvunnen,
och sen are blev det uppenbart att den SJUnkit 1 hamn en.
~amlingen bärgades sedermera av ryssarna och bogserad~s
~1 11 Kron stad t för reparation. Hösten 1944 sågs Kras1~0 Je
Zncunja i moderniserat skick åter till sj öss. Efter vapens LilleJ)å J{ra sn ojeoZna~nja va~~
o
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slåndet m ellan Finland och Sovjetunione n besökte den KY(j,
finska hamnar och torde än idag tillhöra östersjöflotta n Ko 111
skolfartyg.
Nästa natt gick Syöksy och Vin /w ~tler Lill sj öss i avsikt
att kapa en rysk Intb, som sades vara på väg mot en a v de
yttre kobbarna i skärgården för a lt avhämta en dä_rslödes
tidigare landsatt desanl. Vädret var stormigt och kylig t, och
båtarna fick återvända med oförrättat tircndc. P~t återr esan
fick Syöksy axclbroll varvid rodret och en del DV bordliigg.
ningen slels loss. B å len kunde inte repareras och t:tr ange.
rades som fullkomligt slutkörd - blott elt dygn cfler det
att den nolcrat ~.in största framgång: sänkandet av /{rasnc.ie
Znamja. Därmed hade mtb-flotliljen endast tre aktionsk lara
enheter att tillgå, alla av olika typ; thornycroflar cn \'in ha
samt de ex-ryska Vasmna och 1' ilwri.
Dessa tre angrep natten 22/23 nov i köld och klart mån sken
en fienllig konvoj på vi.ig från Kronsladt till La van sa mi
Förbandet bestod av ett bogsersli.ip med (re Fugas-sve pare
och fem patrullbiltar som eskort. Vasamu attackerade, hin·t
trängd av eskorten den i täten gående sveparen, Vinha fi irsöktc ~.ig på clt dubbelskott mot nästa, men den ena torp ed en
hade frusit fast och kunde ej rubbas. Vifwris torpeder k un de
på grund av kölden ej användas. Hesullalet blev lika med ll'Jll.
Vid miinadsskifte t nov/dec hade vintern och isbildningen
redan fortskridi t så långt, att mtb-flolliljen måslc tag as ur
operationerna . Båtarna återvände till Helsingfors, dä~· ~.cgl a
tionsperiodcn för deras vidkommand e den 12 dec var llllaud a.
Under kampanjen 1942 hade flottiljen utfört 42 palrullfärdc r]
vid 28 förelag hade man haft fiendekonlak l. D~ir_til_l kom ?
rnineringsupp drag. Endast fyra b~'\tar hade samlHllgt va nt
aklionsl~lara, dclla d~irjämle bloll i undanlagsfalL För r ep arationer måsle 20- 50 dygn anslås och del var uteslut an de
maskinperson alens förtjänst, att dc utslitna motorerna ö ycrhuvudlaget kunde hållas igång. Femlon år hade lhornycroftarna varit i tjänst, deras saga som mtb var nu on ekligen all.
Våren 19-13 anlände äntligen de efterlänglade Bagliel! obåtarna till Finland och kort därpå överlogs fyra MAS-b ~\~ar
från italienarna i Heval. I hörjan av juli levererade Åbo Ba lvarf dc beställda sex bålarna. Tillsammans med tre ex-ryska
mtb bildade des~.a en helt ny enhet benämnd Motortorpedb alsavdelningen (Moottoritorp edovcneosas to) . E fler någon Lids
samövning var förbandet operationskl art

ve

först a oper~1lionerna 1943 ulför~les li_kväl_.med gamling·na Rajz:- och Vznlw, som utrustats till ~11111u~lapgare. :\Tattc~1
1
ll ;i2 maJ ~ade p_aret c lt antal !)()ttenmm.<_:n· 1 h. ronsta~lbuJ...~
1
1 115 111 ynnmg. VlCl et~ andra hkna:_1dc fo~·et~g de~~ 1;:> maJ
1
.~ de Raju pa elt dnvande bomstangsc_l 1 s?dra .~ndan .~w
1 11
~" rkösundet och sjönk. Den ensamma Vznlw overfordes darBft~r tills ammans med dc mödosamt återiståndsat ta Syöksy
ech Nuoli till Ladoga, där de fann ~~n vändning son; pat.~·.ull
~' tar och minutläggare . Veteranen SLsu hade redan arel foru'.:
. ...
.
ti~_l detta innanha:V. .
11~ansporterats
Moderna mtb overtog arbetet 1 Fmsl,;:a VIken och vann da_I
ånga vackra framgångar. Deras insatser mot Lavansaan;:~nvojerna och. under krigets slutskede kring Björk~.arna och
mot tyskarna v1d Bogland var betydande, men det ar en an..
nan historia.
Till slut kan nämnas, att av de flottans man, som dekorerades med Finlands _förnämsta krigsorden, Frihetsk9rset s
Mannerheimk ors, tre tillhörde mtb-va1~net. Detta. t~t~~lark.?l
setecken förlänas blott för utomordentli g t stora nnhtara fo_rtjänster, för lys ande pcrsonl!g t_apperhet cll~r för sä_rslnlt
djärva, resullatrika eller slnck_h gt ledda kng~~p.~rat~oner.
Dessa tre riddare av Manncrhennk orset var nuhtarmastar e
(1944 underlöj tnant) Ovaskainen, chef bl a _på mtb Syök_s!f,
kaptenlöjtnan t (1944 kommendörk apten) Pu·honen, flottilJchef, samt löjtnanten i reserven (1943 kaptenlöjtnan t) Kajatsalo, chef på bl a mlb Vi!w6 och flottiljchef.
Genom bestämmelse rna i fredsfördrage t i Paris 1947 mellan
Finland och Sovjetunione n (Art. 17) är m t~åtarna o såsom ~~
fensiva vapen förbjudna. De nuvarande fmska balarna for
lätt bestyckning och kallas motorkanonb åtar.
0
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. ·ades till uttrycket b l.. v n.l där b.l och v.l bestämdes för olika
bastighetsområclen. På så sätt uppstod på mitten av 1800-talet
Siaccis zonlag. Koefficienterna b. och v. visade sig variera
Av Major BERTIL SJö B E:R(l,
l
l
bl a
tarkast vid projektilhastigheter av drygt 300 m j s, d v s i närRedan omkring 350 år f. Kr. framlade den grekiske filosofe 11 ~eten av ljudhastigheten.
Aristoteles en teori om projektilens rörelse i luften. Ehur u n11 .
IDfter hand som bättre möjligheter erhölls, att bestämma
derkastad mindre justeringar, blev Aristoteles lära n on ngi.
rojektil ens utgångshastighet, och kraven på skottvield och
vande uneler flera århundraden. Först med naturvetensk a per. precision växte, visade det sig att inte heller zonlagarna gav
nas genombrott under renässansen lades grunden till en bä ttre fillräckligt goda resultat. I bl a Frankrike företogs därför omkännedom om. projektilens bana. Sålecles angav italienaren fattande skjutningar för att experimentellt fastställa luftmotTartaglia (1500-1557), att maximiskottvidden i lufttomt rnn1 ståndets inverkan på projektilen. Dessa skjutningar resulteerhölls vid 45 ° elevation, medan hans landsman Galilei (1 5 6 4~ rade i den s k Gåvre-lagen. Enligt denna antogs luftmotstånds1642) visade, att tomrumsbanan var en parabel. Isaac Newton retarelationen R vara lika med en ballistisk koefficient cc
(1642- 1727) studerade bl a luftmotståndets inverkan på en karakteriserande projektilens massa, storlek, form och lufthaprojektil och angav, att detta var proportionellt mot k vaclra. vets täthet, multiplicerad med ett talvärde, som erhölls ur den
ten på projektilens hastighet. Hans experiment visade ocksa att experimentellt bestämda luftmotståndslagen med projektilhasluftm.otståndet växte med kvadraten på projektilens diam eter. tigheten v som argument
Newton framlade även en teori för att förklara dessa fenomen.
R= cc . F (v)
För mycket låga hastigheter, där luften kan anses inkomp.r esDå a rtilleriets skottvidel och därmed elevationen alltmer
sibel (v< c :a 50 m / s) kan Newtons kvadratiska luftmot stand- ökades kom projektilen att gå på så stor höjd, att antagandet
lag än i dag anses gälla med god noggrannhet.
om konstant täthet hos lufthavet ej längre var hållbart. Man
Kallas luftmotståndet D gäller således enligt Newton
valde då att införa ett standarcllufthav, lmrakteriserad av viss
2
2
normerad täthet vid marken (havets nivå) och en täthetsavD = c -A .v = k.v
tagning med höjden efter en viss fysikalisk lag - i regel bedär c = en proportionalitetskonstant
stämd efter statistisk bearbetning av meteorologiska observa.
A = projektilens tvärarea
Schweizaren John Bernoulli (1667-1748) lyckades a u aly· tioner. Vidare antogs att luftmotståndsretardationen var direkt
tiskt beräkna en projektilbana, i vilken projektilen påverims proportionellmot rådande lufttäthet g på e n viss höjd. Genom
av en konstant gravitationskraft och rör sig i ett hom ogent a~t h änföra ballistiska koefficienter c G till normerat mark
fick man
o
lufthav samt utsättes för ett luftmotstånd proportionellt mot varde på lufttätheten "on
Et~ler
landsman
Hans
kvadraten på projektilens hastighet.
(}
R = CG • - - • F (v)
(1707- 1783) bestämde genom utvärdering av försöks sk]nt·
(}on
ningar proportionalitetskonstante n i den kvadratiska luftmot·
Med hjälp av detta uttryck kunde luftmotståndsretarelatiostånclslagen.
För uppmätning av projektilens hastighet använde engels· nen bestämmas genom att projektilbanan beräknades stegvis
~d så små steg att inom dessa medelvärden på (} och v
mannen Robins (1707- 1757) en s k ballistisk pendel och fann
for beräkning av F (v) J kunde användas.
därvid, att projektilen utsattes för en mångclubbel större retar~
dation än vad Newtons lag låtit förmoda. Med anlednin g a' 1 Ducler första världskriget visade sig emellertid att "Gåvreagen" var behäftad med vissa fel. Som tidigare framhållits
dessa försök modifierades Newtons lag till b . v n där k o ef~~ ~ari~rade luftmotståndet starkast vid hastigheter nära ljudcienterna b och n bestämdes empiriskt. Man fann emellertl 1.asbgheten. Förhållandet mellan en kropps egen hastighet och
snart att det var omöjligt att finna konstanta värden på dessa JUdhastigheten kallas Mach's tal (M).
koefficienter gällande en hel projektilbana, varför lagen m odl
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Ljudets hastighet är emellertid proportionell mot ~o ten u,
absoluta temperaturen. Ändras således temperature~l mverl~:a~
detta, dels genom att M ändras, dels genom att tatheten
ändras, då luftens tillstånd variera~ enligt ga~ernas allmänn~
tillståndslag. Då Gavre-lagen nyttJades kom 1cke temperatu.
rens inverkan på Machtalet till synes.
I Frankrike uppmärksammades förhållandet så småning0 n1
och en överarbetning och justering av Gavre-lagen igån gsat.
tes. Arbetet resulterade i Dupuis' luftmotståndslag, Vilken
publicerades under 1920-talet och än i dag är den nogogra nnaste
kända, på experimentell grund byggda luftmotstan~~lage 11
Dupuis' lag ger ett talvärde motsvarande det, _son: erh?lls en.
ligt Gavre-lagen. Ingångsvärdet är dock ej pro]ektllhastlg~leten
(v) utan Machtalet (M). Lagen är de :o: suto~ uppbyggd fo r tre
olika typprojektiler. I sin moderna utformmng lyder lagen
R=

CD .

BB

. F (M)

on

där c D

ballistisk koefficient enligt Dupuis (hänförd till normerade marinärden på lufthavet)
B
lufttrycket
B
det normala lufttrycket vid marken
on
t . t
Under det senaste århundradet har mycket stor m resse
knutits till sättet för numerisk beräkning av projektilban~n.
Ett flertal metoder har framkommit, varvid betydelsefulla msatser ha gjorts bl a av amerikanaren Moulton och finlända
ren Nevanlinna.
Efter tillkomsten av matematikmaskiner av olika slag utgör
lösningen a v projektilbanans "normala" differenti.alekvationer
ej längre något huvudproblem, då beräkningar snabbt k unna
göras med den noggrannhet, som grundvärdena, d v s den ex
perimentella luftmotståndslagen, tillåter.
..
I darrsläget-så länge projektilernas hastighet und erstiger
1200 d:; s - ger Dupuis lag mycket goda resultat för k onven·
tionella, rotationsstabiliserade projektiler.
Läget är däremot annorlunda för f_~nstabilis_~rade_ kroppar;
flygbomber, raketer, pilp~ojektiler. Fo: desa galler 1cke D:1 ~ek
lag, då de icke överensstamma 1ned nagon av de tre typpr oJ
tiler med vilka lagen är inskjuten.
o .. re
Man har således t o m visat, att flygbomber kunna fa 1~ 11 g c
räckvidd i luften än i lufttomt rum, d ':". s. h~. ett negatlV~Jlf
värde (ballistisk koefficient). Orsaken hartill ar, att bomb

fenor ver~a pato samma sätt som en flygplanvinge och bilda
"rande vmgy or.
bap et torde vara lämpligt att här beröra ytterligare ett par
roblem i sammanhang med konventionell ballistik.
P En partikel, som rör sig i luften, utsättes bl a för jordens
dravitation. Detta gravitationsfält är icke konstant till storlek och ri_~tning e~1är j?rd~ns dragningskraft avtager, då partikeln aviagsnar s1g fran Jordytan och kraften är riktad mot
jordens _?entrum .. I l~ftt?m~ rum medför detta_ att_ tomrumsbanan for en proJektil eJ bhr en parabel utan v1d nmliga projektilhastigl~et~r en ellips. Genom jordens rotation uppkommer
dessut om f1ktlva krafter ( Coriolis-krafter), som medföra avvikelser i projektilbanan. Korrektioner för dessa förhållanden
kunna beräknas separat eller i direkt anslutning till den numeriska lösningen av projektilbanans differentialekvationer.
Som bekant avviker en högerroterande projektil åt höger.
Denna avdrift bestämmes alltjämt experimentellt i samband
rned t abellinskjutningar. Sedan gammalt har avdriften sysselsatt åt skilliga vetenskapsmän och vapentekniker, då problemen
avdrift-banstabilitet och liten spridning hör intimt ihop.
Redan Euler behandlade gyroröreLsen och sedermera ha åtskilliga författare sökt förklara projektilens rörelse kring sin
egen axel genom jämförelser med snurran.
Med flygteknikens framträdande vid sekelskiftet började en
ny epok i kunskaperna om luftmotståndets nat ur. Då kännedom om luftkrafterna är av fundamental betydelse för konstruktion av flygplan igångsattes en intensiv forskning på detta
område. I motsats till en konventionell projektil har ju ett
flygplan bärande ytor och intresset knöts främst till att få
kännedom om den lyftkraft, som verkar på ett flygplan .
Aerodynamiken, d v s läran om de krafter som uppstå i
strömmande luft utvecklades från början ur hydrodynamiken
- läran om vätskors strömning. Till skillnad från vätskor är
f,aser dock starkt kompressibla. Så länge gashastigheten är
fag kan dock kompressibilitetsinflytandet försummas. Man
dann sr:art att luftens motstånd var proportionellt mot det s k
Ynanuska trycket ( = 1/2 e v 2 ) och mot en karakteristisk
Yta hos den undersökta kroppen. Som sådan yta väljes vanlire-~ fö r flygplan vingytan, medan för projektiler väljes dess
vararea. Således fick man
D = konst . 1/ 2 o v 2 • A
gåDndersöker man dimensionerna i 'Ovanstående uttryck framr, att k onstanten är dimensionslös. Efterhand som flygplan-
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hastigheterna växte visade det ~ig att luftens ko:npres?ibilitet
avsevärt inverkade på luftmotstande ts storlek. Da hasti gheten
blev transsonisk, d v s nära ljudhastighet, uppstod kom pres.
sionsvåo·or framför kroppen i fråga. Dessa kompressionsvågor
som vid överljudhastig het sammansätta sig till en vå~front
(bogvågen) ge upphov till en stark ökning av luftmotstande t.
Ovanstående yttryck modifierades därför till formeln
D = c . 1/ 2 e v2 • A
där den aerodynamisk a koefficienten c är en funktion av
Machtalet.
Luftmotstånd et kring en kropp, som rör sig i luften k a n sägas vara sammansatt av tryckmotstån d, friktionsmots tån d och
sugmotstånd. Det varierar naturligtvis dessutom m ed kroppens
snedställning och eventuella pendlingar m m. Svårast har varit
att teoretiskt bestämma friktionsmots tåndet. På grund av luf.
tens viskositet kommer de luftpartiklar som befinner sig närmast kroppen, att häfta vid denna och få relativa has~igheten
O vilken sedan i ett tunt s k gränsskikt ökar till relativa has.
ti'o-heten v. Händelseförlo ppet i detta gränsskikt är synnerligen
k~mplicerat, varför bestämning av kroppens friktionsmot~tånd
i stor utsträckning har måst ske experimentell t. Ytterllgare
svårigheter uppstå genom s k avlösning. Därmed men~s ~tt en
luftström efter att ha följt en kropps ytterkontur eJ langre
förmår detta utan "släpper" kroppen. På så sätt uppkommer
lokala undertryck med virvelbildning ar. Vid projek~_iler fö rekommer detta i bakändan sam.t oftast även bakom gordeln.
För slanka symmetriska kroppar - idealiserade proj:ktiler
- kan man numera teoretiskt bestämma tryckmotstan det,
d v s motståndet på projektilspets en. Svårare är det att be räkna
friktions- och sugmotstånd. Även om metoder härför har utarbetats kunna experimentell a mätningar ej undvaras.
För kroppar med mer oregelbundet utseende - flygplan , robotar raketer bomber m m - måste man, förutom a tt be·
räkn~ de luftk;after som påverka själva centralkroppe n, vingen
o s v även bestämma s k inducerade krafter, d v s återverk·
nino-~rna mellan de enskilda delarna hos kroppen ifråga. .
Experimentell bestämning av luftkrafter sker oftast i vmd·
tunnlar av varierande typer. I dessa införes den kropp , soul
skall undersökas eller en förminskad modell därav. Luft blåses
sedan genom tunneln , varvid man bl a uppmäter statiskt ~~~
dynamiskt tryck på olika delar av kroppen ... Ge_nom att ..la s,
kroppen pendla i luftströmmen kan momentmatm nga: utfara
varvid ytterligare information om luftkrafterna erh allas. Ji]O
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eciell svårighet vid dessa försök är att utforma upphäng-

5~11gsanordningen för modellen på sådant sätt, att mätresul~~ten ej påverkas av denna. De i vindtunneln uppmätta resul-

taten gälla vid visst Machtal och visst Reynolds tal, där
geynolds tal är produkten av luftens hastighet och en karakteristisk längd (t ex modellens totala längd) dividerad med
Juftens kinematiska viskositet.
Vid "översättning " från modell- till fullskala gälla de upp)llätta värd ena vid samma storlek på M och Re. stundom kan
det vara synnerligen svårt att i en vindtunnel utföra mätningarna vid för fullskala gällande värden på både M och Re. Om så
icke är möjligt måste försöksvärden a omräknas efter vissa
"roodellregler" , varvid noggrannh eten i försöken minskar. I
Sverige finnes vindtunnlar av olika storlek och konstruktion lämpade för undersökning av projektiler eller modeller
därav vid Tekniska Högskolan, Flygtekniska Försöksansta lten,
svenska Flygmotor AB och AB Bofors.
F n kan mätningar göras på stillastående eller pendlande
kroppar, däremot ej på roterande. Mät- och upphängnings apparatur för roterande projektiler är emellertid uneler konstruktion. önskemålet att kunna mäta mot såväl roterande som
pendlande kroppar synes dock icke kunna realiseras inom den
närmaste framtiden. I detta sammanhang bör påpekas att
bearbetning av vindtunnelmä tningar fordar stor arbetsinsats
och kvalificerad personal. För fortsatt utveckling av fen stabiliserade vapen är en ökning av resurserna i detta avseende
nödvändig.
Redan 1920 publicerade engelsmännen Fowler, Gallop, Lock
och Richmond en matematisk-a erodynamisk studie över
rotationsstabil iserade projektiler, i villren de förklarade projektilens pendlingar och avdriften samt lämnade bättre underlag
för bedömandet av projektilens följsamhet i banan, d v s ban stabiliteten. Deras arbete, som är grundläggand e för studiet
av projektilens rörelse kring tyngdpunkten har sedermera förbättrats av amerikanarna Nielsen och Synge (publicerat 1946).
I "Exterior Ballisties" av Mc Shane, Kelley och Reno (1953)
har författ arna inarbetat Nieisen-Syn ges uppsats och givit
en så fullständig bild som möjligt av elen moderna ytterballistikens pro b lem.
Studium av rotations- och fenstabilisera de projektiler har
efter andra viiridskriget börjat utföras i s k aeroballistisk a
Skjutbanor. I dessa skjutes pro jektilerna genom en försö lrstunnel av upp till ett par hundra meters längd . Projektilen får
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passera ett antal mätställen, där dess läge registreras. E fter
sammanstä llning och utvärdering av mätningarn a kan lllan
s tudera kroppens rörelse i detalj. Dessa "friflyktba nor" utgöra
ett värdefullt komplemen t till vindtunnla rna.
Genom de ökade flygplanhas tigheterna, f n över l M, har
den areadynam iska vetenskape n efter andra världskrige t kon1•
mit att befatta sig med problem inom "ballistiken s hastighets.
område". Med den våldsamma utvecklinge n inom robototnrå.
det är den tiden icke långt avlägsen, då aerodynam iken nått
betydligt högre hastigheter än det konvention ella artilleriet.
Redan nu brottas man med de problem som upp stå vid hyper.
soniska hastigheter d v s hastighe ter större än c :a 4 M. Som
jämförelse bör nämnas att enligt Dubuis lag är luftmotst åndet
för konvention ella projektiler angivet upp till 1200 m j s.
Man skulle därför kunna säga, att cirkeln från Newtom; tid
nu har slutits. Ballistiken, som utvecklade3 före aerodyn amiken, fick söl{a sig fram på experiment ell väg, och lyckades
därvid ge ett tillräckligt underlag för beräkning av projektilbanor för konvention ellt artilleri. Aerodynam iken, vars utveck.
ling började vid sekelskifte t har genom teoretisk och praldisk
for3kning nu nått samma hastigheter som den experimentella
ballistiken. En fortsatt utveckling av artilleriet - som här
även får innefatta raketer, robotar m m - kan dock endast
ske genom ökad kunskap om luftens strömning och de krafter, som därvid uppstå, något som blott den areadynam iska
forskninge n kan ge.
LITTERATU R:
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Synpunk ter på modern ubåtsnav igering
A v l ed amo t en G. BOLLING.

ven m oderna ubåten är tvingad att sällan uppträda på ytan
genom m otmedlens ökade styrka, vilket dock underlättas tack
vare dess alltmer avancerade kons truktion. De metoder, som
man tidigare använde för ubåtars navigering, byggde emellertid på a tt man huvudsakli gen uppträdde i marschläge vid utförand et av ortbestämn ingar. Man blir därför nödsakad att
beträ da nya vägar härvidlag, vilket givetvis uppmärksa mmats
inom alla mariner och utlöst en intensiv fori:.kning på detta
område. I bl a USA har detta kommit till synes, och i The
Institu te of Navigation synes en forskargmp p vara sysselsatt
med detta problems lösande.
Forna tiders navigatöre r ansågs med rätta ha varit skickliga
i astronomis k navigering, vilket många exempel från historien
visar. Denna skicklighet har sedermera överförts till ett område av inte mindre betydelse, nämligen navigering med hjälp
av radioteknis ka metoder. Under segelfartygE ons tid bestämdes
vanligen kravet på noggrannh et vid position.ob estämninga r av
en önskan att kunna utnyttja det navigabla farvattnet i största
möjliga utsträcknin g och dåtida fartygs manöverfö rmåga vilken ofta medförde begränsnin gar i deras rörelseförm åga. Även
det m oderna fartyget kan inte röra sig helt fritt särskilt om
det måste samverka med luftstridskr after, som ofta har begränsad aktionstid. För flygplanens del är behovet av enkla
och snabba metoder för navigering av stor vikt, vilket dock
ofta blir på bekos tnad av noggrannh eten. Varje örlogsfarty g
är dessutom utsatt för begränsnin gar av militär art i sin rörelsefrihet. Genom införandet av den sjöburna roboten, som kräver säker ortbestämn ing vid dess avfyrande och goda möjligheter att sedan styra den, har kravet på säker navigering
bl a på ubåtar blivit ett mycket starkt krav.
Operatione r med ubåtar har hittills ägt rum i ett element
sorn ansetts vara ganska ostört av spaningsak tioner med
~e~triska metoder liksom för verkan av nucleär förstörelse.
?aten är alltjämt mycket svår att komma åt. Medan det avstand på vilket man numera kan upptäcka luftburna mål räklla~ i h undratals mil, sjunker samma avstånd, när det gäller
llbatar i uläge till några tusen meter. En atombombs verkan
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i luften str äcker sig också mycket långt; en ubåt a n ses uta1
fara kunna uppehålla sig gan ska n ära platsen för en hon1 b~
krevad i luften. Man har därför framfört den tanken att bästa
skyddet för sådana bombers verkan är just ubåten. Den n10 •
derna ubåten, som framdrivs med atomkraft, är också ut oll1or.
dentligt svår att upptäcka och ännu svårare att anfalla. Den
kan förflytta sig ostörd praktiskt taget över hela jorden ll1ed
hög fart och vid behov på stort djup, där bottendjupet tillåter
det. Vatten betäcker som bekant m er än 70 % av jordens Yta1
Utvecklingen av långdistansro boten till ett alltmera lliltag:
ligt anfallsvapen har r ubbat den hittills rådande balansen
mellan anfalls- och försvarsmedel . Den anses vara framtidens
vapen och man känner djup misstämning vid vetskap en om
att man hittills icke kunnat finna något effektivt fö rsvars.
medel mot den. Kombinatione n ubåt-långdista nsrobot synes
f n ge möjligheter att slå mot varje plats på jorden och att
göra detta i smyg med full trygghet för angriparen.
Varje navigeringssy tem kan generellt uppdelas i tre delar,
nämligen efter sättet att göra observationer , sättet för beräkningarna och sättet att utnyttja de senare i praktiken. Metoderna för beräkningarn a anses kunna ge goda möjligheter att
kombinera ett sådant instrument med andra anordningar ombord på ubåten utan att man därför behöver inkrä kta på deras
övriga funktioner. Sålunda synes möjligheter finnas att k ombinera ett nautiskt räkneinstrum ent med t ex ett torpedcenralinstrument eller någon radarvarnare för flygplan med vilken
man kan bestämma målens höjd och fart. Detta torde vara ett
område som våra forslmre och tekniker med fördel borde intressera sig för, ty en enkel sådan anläggning skulle vara av
stort värde.
Nuvarande tillvägagångs sätt vid utförandet av astronomiska
observationer från ubåt medföra en fara och en inskränkning
i fartygets rörelsefrihet. Den förlorar det skydd som det om·
givande vattnet erbjuder så snart den uppträder i marschläge
och blir lätt infångad genom radarspaning. Men detta är f n
den enda metod som står till buds vid höjdmätning av h imla·
kroppar. För att minska de obehagliga följder, som k a n p~·
räknas, då ubåten lämnar sitt rätta element, måste man i vane
fall göra så snabba observationer som möjligt och visa en
mycket liten del av fartyget över vattenytan. Detta nödvän·
diggör att man kanske måste offra en del av det som man
an:ser behövligt på övervattensfa rtyg, t ex den ur observationssynpunk t lämpligaste tiden, grundligare observationer el·

1J1
r att anvä nda sig av vidlyftiga in strument såsom radiosexJe nter m ed stora antennano rdningar. Det m åste vara bala n s
taeJJan risken att visa sig på ytan och nödvändighet en att göra
Jl~servationerna samt deras användbar het i praktiken. Det
~orde inte heller vara m öjligt att u teslut ande begagna sig av
·adiotekniska metoder, då ubåten vanligen måste operera i av
~ienden k ontrollerade vattenområde n, där den ytterst sällan
vågar visa sig på ytan så mycket att man kan utnyttja radiostrålning .
När det gäller astronomiska observationer har dock ubåten
i uläge ett bättre utgångsläge än flertalet övervattensfa rtyg.
ven är en stadigare plattform, vilket gör den överlägsen vid
utförandet av noggranna mätningar och borde därför också
lämpa sig väl, då det gäller att ta fotobilder av himlen. Av
förklarliga skäl är man på ubåt obenägen att använda sextant och utföra mätn ingar mot horisonten, som genom den
låga ögonhöjden kan bli både osäker och oskarp. Man bord e
i stället övergå till att göra observationer mot det område av
himlen som ligger omkring zenit. Det måste vara enklare att
från en ubåt observera mot zenit genom en lins av lämplig
storlek än att försöka använda sextant för observationer genom periskopet. Metoden med zenitobservat ioner innebär också
vissa teoret Lska fördelar men torde inte vara till fullo utforsk ad
i praktiken . Därvid möter flera problem, som_ sedan länge h ar
lösts av astronomerna men som ännu ej utnyttjats inom navigationen . De militära kraven på att man anstränger sig att
göra sna bba observationer synes tala för att man övergår till
att utnyttja fototekniken, varigenom_ man skulle kunna göra
flera observationer på en gång och kan sedan i lugn och :ro
göra m ätningen noggrant och utföra positionsberäk ningen.
Genom införandet av den sjöburna roboten är kraven på
noggrant bestick skärpt. Det gällde förr närmast att bestämlila far tyget s läge i s jökortet, varvid jordens form och ytans
utseende samt tyngdk raftens storlek närmast var av akademiskt intresse. För ett fartyg som skall avfyra en robot
blir däremot problemet för navigatören att bestämma den
e~na posi tionen i förhållande till ett fast eller rörligt m å l be~aget k a n ske h undratals mil avlägset. I sådana fall får jordens
_orrn och tyngdkraftens storlek mycket stor och avgöran1e
111
Verkan. Man h ar vid försök i utlandet funnit, att ubåten
~:bjuder en stadigare plattform än något övervattensfa rtyg,
v~lltet m öjliggör än säkrare tyngdkraftbes tämningar vilket uppager m ånga av de fördelar som de senare skänker. Dess
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stabilitet underlättar också mätningar av tröghetskrafter, Vill{
a
också behövs vid robotskjutning.
Ubåten har större möjligheter att kvarstanna inom ett Viss
operationsområde än övervattensfartyg et, som liksom fly gei
vanligen är nödsakat att göra snabba framstötar. Ubåten ha 1.
därför god möjlighet att bekanta sig n1.ed ett visst fa rvatte 1
och kan i god tid undersöka vilka praktiska mö jlighet er ti]~
terrestra observationer, som man kan utnyttja. Detta gäller
särskilt observationer mot havsbotten, t ex mot en grundklack
en djupgrav eller någon annan tydlig bottenformation. Meci
ekolodet och en aktiv hydrofonanläggni ng bör man ha goda
möjligheter därtill vilket än mer skulle underlättas om ubåtar.
na utrustades med s k bathymetriska sjökort över akt uella
operationsområde n. Det är möjligt att man kunde begagna
särskilda ekolodanläggning ar a v typen "lodar" för sådan ort.
bestämning.
Man bör givetvis inte försumma att utnyttja de traditionella
radiotekniska navigeringsmetod erna, vilka kan bli till god nytta
under vissa förhållanden och alltid tjäna som komplement till
de mera "interna". Genom att låta sändarstationerna variera
sina uppställningsplats er enligt ett av egna ubåtar känt system,
torde i varje fall möjligheterna för en fiende att också begagna
dem avsevärt försvåras. En möjlighet finnes att t ex låta sjöfartens fyrskepp, som i allmänhet är intagna i krigstid , intaga
i förväg bestämda och utprovade ankarplatEer, där de ger goda
skärningar vid pejling från ubåtarnas operationsområde n.
Det ovan sagda innebär ingalunda någon slutlig lösning på
den moderna ubåtens navigeringsproble m men pekar i varje
fall på en väg, som man kanske kan gå. Ubåten opererar i ett
element, som alltjämt är ganska ovant för människan att vistas
i någon längre tid. Hon föreställer sig därför lätt, att h on allt·
jämt befinner sig i sin vanliga omgivning och glömmer då bort
att ubåtens skyddande vattenhölje skänker både nackdelar och
fördelar. Ett navigeringsmedel, som passar för användning i
luften, kan inte utan vidare anpassas för användning i vattnet.
Detta är något fundamentalt och lösandet av ubåtens navi·
geringsproblem måste därför sannolikt också bli något funda:1
mentalt som inte bara består i införandet av bättre instnunell
eller metoder av redan prövade typer.

utterotur
»Vi kapade e n u båt» av Admiral Daniel V.
Gallery, U S N. Berghs förlag.

Mån ga böcker har skrivits om ubåtar och ubåtskrig och alla ha de
på ett m er eller mindre obj ektivt sätt skildrat vad författaren varit med

o!ll eller tagit del av sett från den egna eller fiendesidan. Denna bok är
unik dä ri genom att författaren kunnat foga ihop sina egna uppl evelser
!lled den fullständiga historien om ett av motstå ndaren s fartyg alltifrån
dess sjösättning till dess erövring på öppna havet, och den fientli ga fartygschefens taktik, tankar odh farhågor under de dagar , timmar och
minuter, som. förde fram till den avgörande striden. Denna du b bia synvinkel, som svänger oss fram och tillbaka från den ena stridande parten
till den andra, från bryggan på dåvarande kommendörkapten Gallerys
eget eskorthanga rfa rtyg t ill manövercentralen i d en tyska ubåten g ör dPt
möj ligt för författaren att bygga upp en intensiv s pänni ng, som når sin
]mim en när Gall erys, m ed ub åtar fullständigt obekanta iintringsstyrk a,
går ombord och ner i den av sin besättning lämnade halvsjunkande tyska
ubåten, lyckas att fii elen att flyta och sedan ta den på bogsering.
Gen om sin optimistiska plan att i st rid kav a en tysk ubåt (av amerikanska s tabsofficerare ans ett som omöjligt) kom Gallery i besittning nv
de loggböcker och dokument, som tillsammans med in tervjuer av den
tyska besättningen ligger till grund för denna bok.
Förfa ttaren har också på ett skickligt sätt skildrat ubåtens historia med
tonvikt på båten s tre viktiga faktorer: Chefen, besättnin gen och materielen och v isat hur dessa m åste samverka för att båten skall få framgång
vid sina k r igsop er atio ner.
Gen om att tre m ä n kom att föra befäl på U GOG blev d er as perso n lig~le
ter direkt förknippade med f ramgång eller ej fö r ubåt en. Detta har på
ett utomordentli gt sätt bel ys ts av författaren s ärskilt i kapitlet om den
andr e chefen, som fick överta befälet sedan d en förste måst gå ilaad
P g a s jukdom. Tschech, elen and re chefen, som genom en envis otur
1
början av sin expedition miste sin besättnings förtroend e, fick successivt
sitt fysiska och psykiska mod så nedbrutet, att han slutli ge n mitt under
ett sjunkbombanfall sköt s ig i tornet. Befälet övertogs då av l : e officeren,
801
11 klar ad e ub åten undan a nfallet.
Men det är inte bara karaktärsskildringarn a, som fängslar läsaren OC'h
80111
kan ge värdefulla tips till framförallt chefer utan också beskrivning~rna av de vap en och den taktilt, som användes av såväl de tyska ubåtara som jaktfartygen med tillhörande flyg.
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Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vi d Marinens pressdetalj.

Amerikas Förenta Stater.
Ubåtsjakt.

Sjunkbomber med atoml addnin g, so m skall kunn a fä llas fr fm fa rtyg,
h å ller för närvarande pil att konstrueras i USA. Redan nu f inn s sihlana
s junkb omb er att fä llas från flygplan, och man t ro r, att man skall f<t l'ra 111
lämpliga typer att fälla från fartyg tro ts ri skerna för detta.
För att sicapa möjligheter att erh ålla tid ig fCrvarning om v. antal!
mot den amerikan ska kontinenten från ryska ubåtar , (den rysk a llbåts.
flottan är idag t r e ~!;ånger så stor som elen sammanlagda fria världens)
arbe tar man på att få fram landbaserade :hydrofon er med mycket Rtora
räckv idd er.

Inom Atlantflottan har man e n tid övat basering a v h e likop tra r 11a
jagare med go da resultat. J aga rn a Mitseller och John Paul Jones har
under ub åtsjaktövni ngar s am ve rkat med helikoptrar, som ba s erats ombord. Att man med så gott r es ultat lyckats medföra h elikop trar 11å jagare,
tillskrives dessa se nar es goda sjöegen ska]Jer. I for tsättnin gen lw mm er
m an att utföra övnin gar med helikoptrar pil fr e?;atter. D et blir den m·a
fregatten John 'Willi s, so m blir den första fregatten m ed helikopter om·
bord.
Our Navy lG dec 19:,;
Torrdocka för » Forrestal »·kiassen.

T vår sätts a rbeten a igång för att bygga en torrdocka r:öt· F orrestal·
h a n garfartygen . Dockan som blir 345 m h'tng och G2 m br ed blir dock
enligt uppgift inte världens stö r sta.

Storbritan n ien.
Helikoptrar.

1
Försök att fri'tn små fartyg operera m ed h elikopter har n yligen ntför '
på frega tten Grenville (ombyggd jaga r e pit 1.700 ton).
1
· e n "" Fat·J·ey 1Jltfi
. s d nv
kt wn
Helikcptern so m utn yttjades , va r en r ea·
Lightweighb>.

es med lyc kat resultat på en m ycket
10 starter och landnin gar utförd
·ten plattform i vindstyrkor UPll till 30 mjs. Nivåskillnaderna vid fartygets
1
' upnin g upp gick till över tre meter och fartyget rull ade upp till 14 ° .
sta.1
Th e Navy dec 19G7.
litförliga försök har und er våren och so mm are n iigt ru m med nya 7.5
ocll1 5 cm helau tomatiska a llmålsk a non er på försökskryssaren Cumb erl and.

cu1nb erland försågs för e expedition en på prov med specialprovenra r
vilkas arbete i vattnet kund e foto grafe rn s genom glasfö n ste r i akterskeppet.
'llhe N a v v ja n 1n~ 8 .
Freg atter.

Fyra n ya fr egatter skall byggas i Englanll en li gt beslut som fallade s
fö re jul. Tre av fartygen blir av Blackwoodklass. nämligen Malcolm ,
palliser och Exmouth. Den fjärde fregatten som s ka ll h eta l>Te nb yl> blir
av l>VVlhitbYl>-klass.
Exmouth blir det e lfte fartyget i Idassen oeh Tenby det f.i ii r de i sin
klass. Erter Korea·kriget h ar 1'lottan byggt ell e r moderni s erat 56 fre gatter
och 21 st äro beställda.
The Navy jan 1951'.
Reser vflotta n.

Kryssarna Superb och Jamaica h ar med utgången av 1957 överförts
till r eservflottan.

Ubåtarna Shrimp och Spr at konuner inom lw rt att överföras till reservfl ottan där r edan ubåtarna Minnow och Stickleback in går. Sven ska
flottan förhandlar enli gt upp gift om inköp av en av d e senare ub åtarna.
Marine News dec . 1957.
Engelsk a f d eskorUllan garfartyget l>Attacken> iir för närvarande under
onlbyggnad till passagerarfartyg vid Bethleh em Steel Co's var v i USA.
Fartyget som köpt s av ett italiensk t rederi, k om m er att döpas till Castel
Forte. Inre dnin gsarb ete na skall utföra s i Göteborg. Fartyget som k ommer
att kunn a ta 1 .41.30 passagerare skall gå i trafik till A u str a lien Yia S.outhampton.
Norsk Tidskrift för S jövä sen.

Canada.
Prov med ny högkänslig radar m ed stor rä ckvidd pågå r i Canada . Arbetena är ett led i strävandena att uppnå e n fullgod luftb evaknin g även
010
t r obotar.
La .Revue Mar itime dec 19'>7.
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Hollan d.
Tromp har ta gits UJ•
Hollän dska kryssa ma Jacob van H eemske rck och
g i Vli ssin ge n resn.
gsfarty
äggnin
rl
fö
som
nu
stgör
n
ä
tj
aktiv tjänst, och
Ho tte rd am.
Our Navy dee 195!.

Frank rike.

r att re s taurera s
]11iJrasa, amiral Togos flaggsk epp år 1904 / 05 Jwmme
ocll bevara s som nationa lr elik.
Marine llund scha u de c 1957 .
NYbyg gda jag are.

und er sept 1957.
Japans ka jagarn a Shikin ami ocJh Isoma ni har s jö satts
anami.
r
U
och
mi
a
Ayan
s
Tidigar e har i samm a seri e sjösatt
La Hevue Maritim e dec 1957.

t-Thou ars h ar fått
F r anska jagarna S ur couf, Ch evalier Paul och Dupeti
ner.
n:-·a J 2.5 c m luftvär nskano
Militar y Heview no y 1957.

Sovje t.
ngar, som möjlig.
Sovjetf lottans ubc tar förse s m ed utskjut ningsa nordni
ning.
mbladd
vätebo
med
r
a
robot
av
g
kjutnin
uts
gö r
flottan som fl ytt till
UJ)pgif ten kanune r från en f d löjtna nt i ryska
en g rupp officer are,
gift
upp
n
ege
gt
nli
e
e
tillhörd
Väs t e uropa. Löjtna nten
ls everks a mhe t. H ans
som knutits till r ysk a h andels flottan för und errätte
västma kterna s och
av
kartor
arbe te bestod i att göra hydrog rafiska
are gjorde ra·
officer
Andra
.
rntlten
kustfa
och
r
neutra la länd er s hamna
darkar tor över samma område n .
upp i överv attensläge
Med såda na kartor ombord k a n en r ys k ubåt gå
läge, och därifrån
itt
s
veta
exakt
och
kusten
från
pa lä mpli gt avstån d
ion.
precis
god
ed
m
r
robota
~n·s kjuta
Marine News d ec 1957.
Ny helikop ter.

slutför ts. K A-18 är
De förb eredan de provfly gn in garna m ed KA-1 8 har
samma a xel och
p[t
verkar
som
e n fyrsitsi g h elikop ter m ed två rotorbl ad
5.
KA-1
iga
tvåsits
är en utveck lin g av den
Milita ry H ev iew no v 1957.

Japan .
U båtsbyg ge.

1957 .
Den fö rs ta ubåten eft er kriget köl st ril ektes i nov
att göra en rart a\'
er
komm
och
ton
Ubåten , som fä r nr l , ä r på 1.000
p 150 m. Sjösiit!·
Dykdju
.
ge
ulä
i
knop
19
och
e,
läg
s
tten
1:3 knop i överva
lcomme r f artyget
1960
uing en beräkn as ä ga rum i okt 1958. och i febr
att införliv as med japans ka flottan.
1
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