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EJ(ernpel på ryska och tyska landstignings

operationer under andra världskriget. 

Utarbetade av J. Meister, Nizza. översatta och 

kommenterade av Kapten vid KA, K. WE•-{NEK. 

Rysk landstigningsoperation. Striderna vid ön Someri 
l. 

den 8-9 juli 1942. 

Som eri (Sommarön) iir en liten bergö i Finska viken. 

Dess läge ange~ närmare p å bild l och d ess storlek och 

form framgå r av bild 2. 
Ciå 19-!1 /1-1 års krig utbröt, h ade ryska trupper hå llil So

meri besatt alltsedan slutcl av vinlerkriget Slriderna om
kring ön beslod under sommaren oc.h hösten lH-!1 i finska 
flyganfall mot ryska fartyg i öns närhet. Härunder sånktes 
en rysk ubåtsjaga re. Längre fram på hösten utsattes ön för 

artillerianfall från det finska 1G,2 cm batteriet vid Ulko
Tamio och från finsk a örlogsfartyg. Såsom en följd härav 
utrymd e ryssarna Someri i slutet av december 1941, varpå 

en mindre finsk sty rka den 31/12 gick över isen och besatte 
ön, varifrån den erhöll god utblick över de ryskkontroUe
rad e farvPttnen m ellan Lavansam·i (Lövskär) - Seiskari 

(Seilskär) - l{ronsladt - Oranienbaum. Läget på de kring
liggande öarna var vid denna tidpunkt följande: Hl km 

från Someri Ulg det ovann~imnda batteriet vid Ulko-Tamio, 

40 km därifrån höll finska s lyrkor ön Suursaari (Hogland) , 

medan den lilla ön Nanvi (~ervö) på 16 km avstånd var 

i rysk besittning och Lavansaari, 23 km från Someri, ut
gjorde en bcty<lelsefull rysk stödjepunkt. 

Efter övertagandet behiste finnarna Someri. Inall es bygg
des fyra stödjepunkter, vilka delvis omgåvos av hinder men 

h:H sa kn ade fulltr~iffsäkra skydeL stödjepunkterna voro 
(Jfr bild 2) : 

Majakka (hren): 2- 7i'l mm kanoner, 1- 45 mm kanon, 

1::-20 mm pm{sarvä rnskanon och 4 kulsprutor; 31 mans be
saltning, varav 2 officerare, 

lläpää (östra delen): 2- 20 mm luftv~irnsantomatkanoner , 
2::--20 mm pansarvärnskanoner, 4 kulsprut or; 26 mans he
sa ttn ing, varav 1 officer, 

34 
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Bild l. 
Inre delen av F inska viken. 

Pohjoispää (norra delen), 1- 45 mm kanon, 2-20 nmJ 
luftvärnsautomatkanoner, 2 kulsprutor; 16 mans be~ä lt n in g, 
varav l officer samt 

Länsijyrkää (västra delen), 1- 45 mm kanon, 2-8 cm gra
natkastare, 2 kulsprutor; 10mans besättning, varav l officer. 

Sammanlagt funnos på ön 9 officerare, 21 underbefä l och 
62 meniga samt 2 kvinnor. Garnisonen förfogad e över en 
radiostation samt hade trådförbindelse via kabel m ed f inska 
stationer längs kusten. I händelse av anfall var ön i fråga 
om eldunderstöd hänvisat till vad som kunde lämnas fråll 
finska sjö- och flygstridskrafter samt från kustartilleribatle· 
rier på närbelägna öar. 

Under den första hälften av 1942 företog ryssarn a endast 
ett fåtal, smärre flyganfall mot ön, varjämte det r yska 13 
cn1 batteriet på Lavansaari avgav några skott. Endast ringa 
verkan erhölls härvid. Inga ryska overvattensfartyg upp
trädde i öns närhet under denna tid, men ett flerhll ryska 
småfartyg patrullerade mellan Someri-- Narwi och Lavan
saari. .. . t 

Natten mellan den 7 och 8 juli rådde lugn, när plotsl_111 ryskt flyg strax efter midnatt anföll ön. Under detta anf~~~ 
fälldes omkring 80 sprängbomber om mellan 25 och 100 '" 

O 100 200 3oo 4oo soo m 

l t-dl?_ då 

2- 20 n1m lvalcan 

2.- 2o mm pv.l: on 
4 l:.sp 

Bild 2. 
stödjepunkter på Someri. 
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samt 10 brandbomber, varvid telefonförbindelsen mellan Itä
pää och den övriga delen av ön bröts. lVIedan detla anfall 
pågick, närmade sig 7 ryska motortorpedbåtar och ubåts
Jagare (av typ lVIO) från Lavansaar·i stödjepunkten Itäpää 
samt öppnade eld mot denna, medan andra motortorpedbå
tar och ubåtsjagare besköto andra delar av ön med -15 mm 
kanoner. 

_ _Det ryska anfallet koncentrerades mot Itäpää, som ned
h?lls av den häftiga elden. En del av pjäserna skadades 
darvid. Två ryska motortorpedbåtar lyckades landsätta c:a 
20 man, medan en tredje erhöll träffar av 20 mm granater 
samt fatt ade eld och exploderade. Strax därpå landsatte·:; 
Yt!erligare rysk trupp från två andra motortorpedbåtar ocll 
f~~an två ubåtsjagare, medan två motortorpedbåtar, som för· 
80kte landsätta folk nära Pohjoispää , tvingades tillbaka. 
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Uneler ticlen - kl 01-10 - hade finska marinkom 1na nc1 . . 1 ot 
erhålli t meddelande om den ryska landsti~mngen oc 1 h c· ur(\_ 
radc kanonhålarna >>Hämeenmaa», >~UL~snnaa» s_am l G Jl::t
lrullb~ttar (lyp VM\') att gena~t avga hll Somer_J. _F ur ty,(e;\ 
voro emellertid förlagda till olika hamnar, och mf u nn o ~ia 
på grund härav vid olika tid~r. Som ~?rsta farty.~ anHincJ~ 
»Unsinwa», vilken under en tunmes ho ensam~ f ~rsYa rade 
sig mol dc fientliga motortorpc~~båtarna o~h dar':Hl sii nkt~ 
en av dessa. S8 småningom anlandc ylterllgarc f mska far
l vu till Som er i och avvärj de förnyade ryska moto r:orpc<J
l;åLtsanfall. Ä ven dc fartyg som ännu befunno sig u n der an
marsch hlcvo mellan kl 0300 och 0-100 utsatta för olibt ryska 
motortorpcdbålsanfall, varvid dc -- o.fta _med knap p nii ~l 
lvckades undgå torpcdträffar. Under srstnamnda anfa ll sankte »Ilämecnn\aa» 2 motortorpedbåtar. 

Mellan kl 0-145 och 0519 fördrcvo de fjnska fa rtygen H 
ryska fartyg från Someris omedelbarao l:_ärhel o~!l lJeskö to 
härjärnle fientliga, landsatta trupper pa o~:· Ett fo n 1yat an
fall från 4 ryska motortorpedbålar bl~v aven det r csu1t~t-
1öst. Nu inträdde en paus i striderna, vilken var myck et val
kommen för de finska fartygen, som då hade för}wuk~t l all 
sin arlillcriammunition. Samtidigt måste VMV 10 ate rsan(~as 
till sin bas på grund av maskinskada. Först framemot 111 1~
dagen anlände 2 små finska minsvepare 1ned mera a~llm~un
tion och omkrincr kl 1300 kunde de finska fartygen ;w thgcn 
med artillerield '"'stödja försvararnas motanfall på ii.n. . 

Vid Itäpää förlorade finnarna snart kontrollen o Yc_r ' 1-
tuationen. Rvssarna hade där fått i land c:a 80 m an , mne
slutit stödjeimnktcn och helt avskurit dess k ontakt med 
resten av öns besättning. Enelast 3 man av försvararn a ly c\;a
des slå sig genom och omkring kl 0:100 nå någon av d c and
ra stödjepunkterna. 

Klockan 0380 försökte rvssarna etablera nya brolm vudcn, 
varvid cle främst hckämp<1dc Majakkas två 7:1 ~nm k.[tn oncl, 
vilka behärskade hela ön. T:å y10tortorp_~dbatar l ors~ l~~~ 
si:itta i land folk vid strantlen 1 ppscrnas narhct, m e n d,t 

f n l 1 :Il.. 1 l . ' ]·a CJld ·l tcrna. konunit 50 m ra n aJH n e( -:ampar cs t c 1 y s'" : ' . . för-
som F1ao Ul)lJC på b ft tcläcken, m ed kulspruteeld. Scn tu_c ~ ' . c"' . . I1'""') l J- 1 ot. h anHl) sökte rvska .Jaklplan av typ - .h) oc 1 ,anonna ~11 » c n 

. . . t . .. . o M ] ·]· 'l J]] C med dess 13 cm kanoner att ysta p.]aserJw pa a.1a' '"' · 
försöken misslvckadcs. . för-

Fram till kl ·o3GO hndc Majakkas tv<'\ 7:1 . mn~ kano n.c r nle
stört två molorlorpedb8 tnr och skadat yttcrhgarc 11 c, . . ·Ji
~l an 45 mm kanonen vid Länsi.ivrkää hade förstör t ~, ttc l 

46\:l 

Bild 3. 
Sovjetisk motorkanonbåt. 

gare två båtar samt 20 mm kanonerna vid Pohjoispää fyra 
gånger hade avvisat de två motortorpedbåtarna, v.ill,:a för
sökt landsätta trupp vid bryggan i norra hamnbassängen. 

Situation en var nu (kl 0350) följande. Itäpää var förlorat 
och y tterligare ryska fartyg kunde observeras i olika rikt
ningar från ön. Finska fartyg voro emellertid under samling 
och löfte erhölls att finsk trupp skulle landsättas inom n~tg
ra få timmar. Ryssarna vid Itäpää höllos under konstant eld 
från de andra finska stödjepunkterna och förblevo på grund 
härav defensiva. Kl. 0-115 crhöllo de en mindre försHirkning, 
som landsattes fr å n två motorbåtar. 

Ett nytt anfallsfö rsök från två ryska motorlorpcdbåtal' 
0l11kring kl 0515 misslyckades och fartygen tvangs till reträtt 
llndan elen kraftiga finska eldgivningen. Ungefår 30 ryska 
fartyg, bland vilka märktes två ubåtar i över vattensläge, 
llppehöllo sig nu runt Somcri, men inga kryssare eller ja
gare voro i sikte. 

Omkring kl 0800 anföllo finska flygplan dc ryska trnp
P1erna inom Itäj)ää. I samband med luftstrider härvid neds .. 

Cotos två ryska flygplan. 
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Kl 0900 försökte tYå ryska motortorpedbåtar å ter a tt lan ] 

sätta trupp, men hf1da crhöllo träffar från 75 mm k an onel .

na, varvid dc fattade eld, exploderade och sjönk. 1
' 

Kl 10-15 anlände den finska kanonbåte n »Turunm aa>> jän. 

te åtta motorbåtar till Someri och landsat te vid öns v~istl'1· 
del en med kulspruteavdelningar förstbid,:t infanlcris t\' l']·a 

om 109 man . Redan kl 0600 hade den finska molorkn;10 ~~ 
bå len »\'asama» nått ön och evakuerat ett antal s[lr a<1 L· sa 111

l 

dc två kvinnorna. 
Den förstärkta garnisonen förberedde nu ett återt agande 

av Wipääslällningen och kl 1300 d en 8/ 7 riklades kraftig 

artillerield från farlygskanoncr och kustart ill eripj äser n11;t 

de ryska styrkorna i den erövrade stödjepunkten . I\:1 1310 

igångsatte d et finska infanteriet sitt anfall. Hvssarn a höllo 

emellertid stånd , besvarade elden från skyttevärn och fr:\ n 

eldställningar bak klippblock och stenar. Även 13 cm ba ite

ricl på Lavansaari och pjäserna på kanonbålen »Kam a» vil

ka avgav eld p å avstå n d nä ra skottviddsgrän '.; en, fi irsökt c 

hindra d et finska anfallet, men varken detta eller Clll':·giska 

angrepp från fem jaktp lan typ I-153 kunde förb iit !ra dc 

ryska försvararnas bchigenhct. Kl 1500 lade det fin ska ar

tillerie t ny stormeld över de ryska stä ll ningarna och fm m

ryckningcn fortsatte. 
Kl l<HO lyckades två av tre r yska motortorpedb:Har bryta 

genom den finska skärmen av patrullbålar och nå fra m lill 

ön, där trupp landsattes. Härvid erhöll åtminstone et t av 

de tv ~1 fartygen träff och skadades. En annan ba l. som 

oc:ks~'l försökte landsätta rysk trupp, förstördes in na n dc1} 

nådde kusten genom en träff från -15 mm ka non l'l1 pa 

Pohjoispi:iä. 
Omkriuu kl 1--100 anore110 dc rvska farh·oc n [der d c fi nska 

b b ,. " t") 

kanonbnta rn a . Anfallen fr a mfönl es i tre vågor, varv id y lle ~·· 

ligarc 2 molortorpedbåtar sänktes och e tt an ta l ö~·crl~'' anrte 

rädd ades av finnarna. Nu ingrepo även den n·sJ,: a l.;:·' non

bålcn »Kama», m1gra minsvepa r e av »Fugas»-klass och illO· 

tortorpedbåla r av »S»-klass och tvungo d c finska fa nygc n, 

vilka red an å te r ledo brist p å ammu~1ition , alt i sk ~ dd av 

dimma r et ire ra i riktning mot den egna skLirgårc1 cn. ScdaJ; 

t~ e kl !71;'> c 1}1 å llit mera ammunitio~1, å tervände d c ~.en are 

t1ll stndsomradct och und andrevo efter en kort eld s! J J(] < 

l'Ys].;: a fartygen . 1\Iol kvällen infunno sig övcn d et ty skn nr

tilleri lransJ;ortfa rtygct »Ost» och depåfartyget » ='l'ctt cl!Jc ck»~ 
\'illa re h a d e finnarn a in lett » \'i:iinämöincn»-gtl' Upp cns n n 

marsch. 
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på someri trän~des ry~~.arn_a tillb~ka till Itäpää sydvästra 

1 och och de fmska s.]ostndskrafterna erhöllo order att 

[11~åil ti!lb ~kad1:agna, g~·~pperingsplatser öppna eld m.?t de 
. , k stallmnga1na. h.lockan 1915 oppnade sålunda dc fmska 

l)i~1 ut1äggarna »Riilalhi» och »Huotsinsalmi» eld mot Itäpää. 

En tysk M-båt a nslöt kl 1940 till företaget genom att land

·atta 5 man, bl a ut.rustade med elt 30-tal handgranater. Om

f,ring kl 2000 ~,:.apl tul erade deno första avdelningen ryssar 

oc.h 60 fångar fordes ombord pa de n tyska minsveparen. 

Ond~r natten .avst_annade den finska framryckningen. För

stärioungar erholls 1 form av ett antal 40 nnn luftvärnsauto

uwtkanoner, som omedelbart fördes i ställning. Kl 0345 för

sö kte tre rpka p a lrullmot01·båtar återigen landsätta folk . 

Försöket nusslyckades. Den ena bålen sänktes av en 75 mm 

träff, .den an.~lra ~ka d ad es av elden från 40 mm pjäserna och 

slog till retra tt ti llsammans med den tredje båten. Batteriet 

på L.~vans~ari och.J~åB ra ryska minsvepa~·e av typ »Fugas» 

beskot d e fm ska stalm1ngarna under natten, och kanonbå ten 

»Kama» deltog i beskjutningen fr o m morgonen tills hon 

se~le:· ~: 1e1~~ sänktes av finskt flyg. De ryska trupperna vid 

Ilapaa bolls hela morgon en under eld från finska pjäser i 

la nd ~ch på understödj a nde fartyg, och kl 1245 kapi tulerade 
den sista av de ryska styrkorna (53 man). 

"De fi~1ska. fartygen råka~le den 9 juli ytterligare några 

ganger 1 stnd med ryska fartyg. Härvid sänktes tidiot på 

morgonen ytteJ'ligarc 2 ryska motortorpedbåtar och 1 patrull

b~t under en kort men häftig sammandrabbning. Tydligen 

kande den ryska ledningen en längre tid ej till att dc land

s~tt~. trupperna på Someri helt nedgjorts, ty rvska fart\ro 

forsokte ä nnu den 11 juli stöta fram mot ön, vare sig (fet 

l:u var för att landsätta nya trupper eller för att eval~ucra 
ledan landsatt personal. 

rF.~rlusterna på ömse s~~! or b}evo: fi1~narna 15 död a och 

t ~ sarade.; ryssarna 128 do.~la pa S?men _oc.h ~:a 200 på del

l'Vg~nde fartyg samt 123 fangar (mkl_ustvc sar a de). A v de 

k. s
ka m otorlorr1edbå tama och ubåtsJanarna · sänk tes ell er 

s d l . :::> • 

k·a ac es 8 av finskt kustartilleri och 7 av finska sjöslrids-

t l~fter , medan finskt flyg sänkte kanonbålen »Kama» och 

0~\l p atrullb~tar. Ytter~.igire 13 ryska småfartyg skadades 

11 
1 .~ ryska flygplan skots ned. Al'l den materiel, som ryss ar

gt/ort i land på Someri, föll i finsk hand. I matericlen in

två< hl a 157 kulsprutepistoler, en 50 mm granalkastare och 

l'tl kulsp rutor. För finnarna skadades kanonbå ta rna »Tu-

nrnaa» och »Hämeenmaa» genom ryska bomhtriiffar. (6 
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l 

dödade, 18 sårade); det enda resultatet av 14 flyganfa l[
1 

de finska fartygen! 
11ot 

Finnarna kom även över den ryska anfallsplanen för f' · 
retage t, vilken angav att 256 man i den första anfa llsYi\a 0-

skulle landsältas enligt fö ljande: tle11 

Antal 
~ 

Detachement Anfallsm ill 
l ubjagare l mtb man 

... . l 
~l 

Kokopka 2 2 77 l} Majakka (från syd) 
P etrov l 15 
Kopsalov 2 2 79 

\ Itäpää 
Kudankov l 15 l 

(från s yd ) 

Osikov . . . .. . 2 27 Itäpää (från nordost) 

Sidorov . . . . .. l 15 

1
} Pohjoispää x 2 28 (v ia nona 

' . . . . . . . . . . . 
hamnen) 

l 

Hyssarna undervärderade uppenbar'ligcn den fin sk a öfäsl
ningens styrka och voro, som utgången av föret aget visat. 
för svag'a för att kunna lösa sin uppgift. Flyganfallet under 
natten d en 7- 8 gjorde ur angriparens synpunkt m era skada 
än nytta, eftersom dess skadeverkningar var ringa och fin
narna samtidigt alarmerades så all överraskningsm omentet 
gick förlorat. Den ryska artillerielden var illa ledd och ut
löstes vid ett flerta'l tillfällen mot mål av underordn ad be· 
tydclse. Samarbetet mellan de ryska stridskraft erna till 
lands, till sjöss och i luften var dåligt och den till ii mpade 
takliken f å r anses ha varit undermålig. Mest övenaskande 
var, att ryssarna inte satte in några av de kryssare el le r 1a· 
ga re, som samtidigt lågo till ankars i Kronstadt oc h Le n1n· 
grad. Närvaron av ett par jagare skulle sannolikt ha for· 
hindrat finnarna frå n att få fram förstärkningar till ön, so!11 
kanske därigenom hade konuni t att fall i ry~sarn n s h ä;ll~cr: 
Anmärkningsvärt är också den fullständiga bris len pn °.~ 
landstigningsföretag lämpligt tonnage, en brist som rys~aJn 
n a aldrig lyckades avhjälpa under hela kriget, äve n on: "155

\ 

improvisationer kunde förmärkas åren 191-1---J;) . (tcnoJA 
denna brist tvangs det r yska infanteriet ligga oskyd dat ~
däcken till de sårbara och för ändamål e t föga lä m pade. ~\\i
tortorp edbåtarna. Tung m a teriel kunde genom d e tta tJ I 
gå ngssätt varken framtr ansporteras eller föras i lan d. 
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f öre taget mot Somcri utgjorde ett av dc förs ta l ands t ig~ 

in osförelagcn i Östersjön och Finska viken och utgjorde 
Jla n~ticligt en av de få fullständigt misslyckade rysk a land
"ti aningsopcrationcrna under a n dra världskriget. Vida stör re 
~n~fibieop c r at i onet· vid \'i la havet liksom vid Svarta havet 
och på Ladoga genomfördes lyckligt under sina förs ta dc
Ja r, även om de landsatta sovjetstyrkorna i längden ej för
Jil ådd e motslå dc tyska armestridskrafternas motanfall. 

Efter de hek tiska dagama i juli H)~12 blev Someri åter en 
]ugn p lats, som ofta användes för b a sering av lä ttare tyska 
och fin sk a fartyg. Tidvis förekom vissertigen beskjutnin~ 
från ryska sjö- och flygstridskraft e r, men inga nya land':.. 
stigningar företogs . 

Den 20 augusti 19-13 lå g ,1 tyska smärre minutläggare 
(Kl i -båtar) vid Someri, klara för n a ttlig minering i far~' att
nen omedelbart ulanför Kronstadl, när plötsligt de ryska 
ar ti lleriet p å Lavansaari öppnade häftig och v~ lriktad eld, 
sa mtidigt som flyg anföll hamnen. Tre av dc tyska fartyg en 
sänktes, van:id 8 man omkom och 14 sårades. Tydligen ha
de de ryska metoderna för eldobservation och eldledning 
förbä ttrats väsentligt sedan 1942. Efter denna nya framgång 
och fram till det finsk-ryska stilleståndet i september 1941, 
und vek man att angöra hamnen i Somcri vid dagsljus. 

Slutligen må omnämnas, att den lilla ryss-ockuperade ön 
Narwi råkade ut för ett ganska likartat händelseförlopp. I 
juli 1944 igångsa ltes en kombinerad finsk-tvsk aktion wol 
Narwi. Denna missivekades fullständigt ber-oende p å dålig 
samordning mellan dc finska och tyska sjöstyrkoma. Så
lunda fanns t ex ingen för hela operationen ansvarig ch ef 
med befäl över båda styrkorna. Hela företaget slutad e i en 
f~~llständig oreda, även om m an kl arad e sig und an nämn
va l'da förluster . 

2. Tysk landstigningsoperation. Stride rna om on Suursaari 
den 14-15 september 1944. 

.. Suul'saal'i är d et finska n amnet föl' ön Hogland . öns läge 
b~· angive! J~.å bi_ld 1 oc}1 cl c~s ~torl ~~'- och form fr a mgår av 

lld 4. Pa on fum s tva sma fiskelagen. D en h ar gott om 
81~og och har tre bergshöjder. Dess högsta punkt mäter 
15 111. 

Suursa a ri lillhönle Finl and innan vinterkrigct , men eröv
rades av ryssarna elen 8/ 12 1939. I d ecemher i9-!1 evakuera
de dessa ön och d en besattes av en liten finsk styrka, som 
dock i januari 19-12 fördr evs av överlägsna ryska stridskraf-
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Norr. öster och söder om Suursari funnas stora tysk-fin slw 1~1 ine· 

rin gar omfattande 20 .500 minor och 7.500 sYephinder. 

Bild 4. Tyska anfallet m:ot Suursaari (Hogla!ld). 
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. I Mars 19-!2 beslöt finnarna att återta Suursaari och 
tet · zG- 27 mars 19-!2 utgingo från kusten nära Kotka tre 
d.e\a batalj oner m ed Suursaari som m ål. Finnarna togo 
f !~ 5fralll över isen, medförande hästar, lastbilar och lätt Juft
".~t>rnsartill eri . A:nfall et mot den ryska garnisonen på c :a GOO 
13

311 salles in under en häftig snösto rm och den 28/ 3 kapi
:11]erad e dc överlevande ryssarna. Vädret möjliggjorde un

dt~r anfallet~ senare del insätt.~nde .. av f.l.yg ocl~ hät~t!nder 
edskötos 2; ryska plan. De narbelagna oarna Suur-Iytar

Jlaari och Pieni-Tytärsaari erövrades även . Dessa sistnämn
de erhöllo huvudsakligen tyska försvarare, vi·Ika evakuera
de öarna i september 1944. 

Suursaari blev nu den mest b etydand e finska öfästningen 
i Finsk a vik en och c:a 2.500 man överfördes dit samtidigt 
Jl]ed betyda nd e mängder av ammunition, proviant och annan 
utrustning. öns försvar utbyggd es till att omfattn fyra starka 
stödjepunkter. Förutom den finsk a styrkan på ön funnos 
c:a 40 tyskar, vilka bemannade radar- och radiosta tioner . 

I augusti 194-! r educerades öns finska bem anning, och tre 
tungaKA-batterier inklusive strålkastareutrustning återskep
pades till fastlandet. Den l-!/ 9 d isponerade försvararna föl
jand e tunga vapen: 2- 12,2 cm fältkanoner, 8- 75 mm luft
vämskanon er, -!- 73 mm kanoner, 9-12 cm granatkastare. 
öns bemanning utgjorde 1.712 man, av vilka 577 voro sam
mandragn a till en centralt grupperad reserv. 

Innehavet av Suursaari gav tyskarna och finnarna god 
kontroll över delar av Finska viken och f r å n öfästningen 
försvar ad es några av dc stora minfält, som förhindrad e bå
d.e ryska ubåtar och övervattensfartyg att tränga ut i öster
SJÖn. Ju mera dc finska och tvska fronterna i Karelen och 
Estland drogs tillbaka, desto lllcra isolerades emellertid ön. 
Icke deslo mindre trodde Hitler att den rvska flottan skulle 
förbli instängd så länge, som ön var HJHler tysk-fin'>k kon
troll och så tidigt som i mars- apri l HH"1 beordrade llan, 
att plan er sk ulle uppgöras och styrkor hållas i beredskap 
for en odwpation av Aland (kodord: Tanne-\\'es t) och 
Snnr:saari (Tanne-Ost) för den händ else Finland O' knl le ut
träda ur kriget. Den ~ /7 H)-1-1 b es tämde Hitle r , alt operation 
1'a~1Ile-O st huvudsakligen skulle genomföras med marin
~lr Jclskraftcr och efter flera ändringar gays slutligen, d en 

13/9, ord er a l t ?.n . sk u lie erövr as genom .. övcrraslG:_ing .. F' in~ 

1
anct h ade dcssfol'lnnan, den -!/ 9, uppbort med fJentllghe
erna mot Ryssland och ett av stilleståndsvillkoren var, att 
alla tyskar sl~ulle en1kueras från Finland före den 15/9 Hl-i-!. 
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På Suursaari innebar n~imnda åligganden, att de fett· 1. 
tyskarna skulle evakueras omedelbart före den 1 1 \)<l tg,, 
tyska b efälh a.varna visade emellertid ingen ås tun da at·t ~e 
lyda evakuermgsonlern. KL 2300 beslöt finnarna cli.i rföt· dl
m edelst två finska patrullbåtar själva evakuera lv sl·a .att 
Samtidigt som de. finska farlv.Q'en lär.nnade. kaicn ·., ,,"lc:1·

111

1a. 
o o • .. . "" ......... J - ' u .. l c 11 ( ' 

tva lyskar R-hatar, medforande bl a den tyske kom ntc t)(J" .e 
kaptenen Kieffe:·· Dcn~1~. begät:de_ ett samtal med öns fin s~~ 
kommendant, vilket b1folls. Kteffer uppmanade dä rvi d f e 
1:arna att öv<;;rl~mna ön till honom. Detta krav avsl ogs. Ki~}~ 
fer h otade da fmnarna med omedelbart anfall av »Ö vcrha · 
na tyska styrkor» men denna bluff, som vid andra ti di c~ ·"1 ~
t · Jlf" 11 o o o 1 1 . "'' t e 
_l a en osa .. manga ga!1ger _la( e fungerat bt:a, g,]ordc inget 
n:tryek pa f~nn~~·na. Baclc fmnar och tyskar mformcradc nu 
sma respektive overordnade och tyskarna erhöllo därvicl or
der alt anfalla. 

Finnarna å sin sida beordrade dc två tysk a fartyge n att 
omedelbart lämna hamnen, men de tyska soldaterna t0 a0 

sig i land, medförande bl a kulsprutor. Finnarna öpvnade 
eld. mot .tyskarna samtidigt ~om finsld luftvärn~arli llc ri på 
lVIaJakalllo beskot dc tyska fartyg, som under IHlen i stort 
antal hade samlats nb'ira l1amnen. Dc två tyska R-h<tl arna 
läm n a de ön, men strax därpå å terkomma tyska rna och bör
jade landsättning av starka styrkor. 

Den första anfallsvågen omfa ttad e c :a 2.300 m an och in
rymde i sig trupper från fronten i Baltikum (marinin{antcri 
och fallskärmshoppare ur SS) samt från Suur-T\'lcr,;aa ri. 
Bland de deltagande marina enh eterna märktes 7." nr illcri· 
transportflottiljen, 13. samt delar av 12. och 1-L landst ig· 
ningsflotlilj erna, del av 7. R-båtflolliljen, några M-bntar och 
två kompanier landstigningspionjärer med smärre landstig· 
ningsfarkoster. Allt som allt iakttog finnarna mins t 'l ;) ör· 
logsfartyg m:h 20 smärre landstigningsbåtar (Siur m!Joote), 
medan andra tyska sjöstyrkor från något avstånd tiicl~le 
op er a tionen. Häribland märldes Z 25 och vlterlioarc \Yn Ja· 
garc, vilka i timmar omväxlande närmade. sig o2ll a ..-!iigsna· 
dc sig allt al1t und e r d et d e förgäves väntade på eldorder 
för und erstöd av de landsalta trupperna. Eldkraften ]Jos 
dc tysk a fartyg, som anföllo ön, var vida överlägse n dc',

1 

hos dc finska försvararn a . Sålunda beräknas tv;;k nrnn ]1 <1 

salt ]n 9 st 10 cm, 23 st 75 mm och 88i mm samt 07~ s l 20 Jll
111 

kanone r. 
Den natt, då striderna utkämpades, var lugn, uta n Jl l fl . 11.~ 

men med mycket god sikt. Det stilla liggande h avrt moJ 
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.
00

-jorde för dc tyska landstigningsbåtarna att landsätta 
!~~~pp er t o m utefter klippstränderna. 
1 

fyskarn?- hade av sin iedning erhållit uppgift, aH finnar
na j hen~llghc t ~åtto med på alt överlä1_nn~ ön och att det 
endast sl,oull c b l f1~aga om en dc~ cldgJvmng »pro forma », 

111edan nagot .verld1gt molstånd eJ var ait vänta. Tyskarna 
överskattade aven storleken av den finska garnisonen, ~;om 
de beräknade till. c:a 6.0~0 J.nan. ' 

Tyngdpunklen 1 Jandst1gnmgsförelagct satte~; in i ans lu l-

11j11g· till h amnen. Finnarna kund e em ellertid avoe häfticr oc h 
l Il 

' b b 
koncentrera( c ( mot etc annalkande fa rhgcn, vilka samt-
liga blevo ~uc ra eller m indre skadade inmtn de nådde land. 
Ett tyskt f art y g erhöll också a l! va r! i cra skador o en om be
skjutning ~·rån .ett m_mat tysk t fartyg~ Dc !yska ~trupperna 
lyckades VJ~sct~llgcn t1 ll stör~ta delen ta sig j land, m en ingen 
tung matencl kund e la ndsall as från de skadade fartvocn. 
Dess kund e ej heller flytt as från sina platsct· och !tindi;,dc 
därig~nom and r a fartyg f rån alt komma fram till kajerna. 

.sm_arrc ty~k~ lan ds ligningsföretag företogas nära Kappcl
menn och pa ons norra del. Hiir avvisades nöra Hirskallio 
ett förs ta landstigningsförsök m en kl 0400 över<Yav finnarn a 
denna ställning och tyskarna kunde föra i landb starka slvr
kor. Tyska landstigningsförsök ni:'ira Vähäsomerikka och 
Selkäapajaniemi stoppades med eld frå n luftvärnsbatteriet 
P~ si.stnämnda plats och ett annat föret ag med fvra land
sllgnn;gsbå lar nJra Lipeän~cmi avs]ogs med kulsp!·uteeld. 

Mellan ld 0100 och omknng kl 0000 överöste de tvska ör-
lo,gsf~rtygen d e finska ställningarna m ed granater: Därvid 
f~rstonl es telefonförbindelser samt en 12,2 cm kanon och 
dad ades et l fl ert al av försvararn a . D et finska a rtill cri et, 
som .:'a r sY;'trt handikappal genom bri sl en p~l strålkastare, 
beskot bl a dc tyska M-båtarna av vilka åtminstone ±'Yra 
f~höllo ~!räffar. Likaså skadades e,tt flert a l lands.tign iJ{gs
/1~,ta r.,_l';) mm lu!tvärnskanonb.~ltcricl v_id J\!Iajak~l_li.o hade 

an sm gruppcrmgsplats dc basta bcsk]ntnmgsmoJltghcteJ·
n~ , m en saknade ammunition avsedd för sjömålsbekämp
;~ng. !ck~ dc ~to mi1,1.~lre _för~lördc o dell ~1 batte ri två ~yska 
l ndst~gnmgsbalar. Sarskilt framgangsrlld var det fmska 
t)~t:el'let me.d 1.2 cm, gra~1atkastare, vi lk e t sänkte minst tre 
) ka landsttgnmgsbatar 1 hamnen. Olvcklicrtvis låo två c2· na 

Pat llb ' . ' ' . . · h b ' " 

1 
c ru a tar och lre bogserbåtar i närheten och med undan-
ag för en av bogserbå'tarna sb'inktes dc samtliga. 
ö ~nd er morgo1~timmarna började dc tyska f a rtygen lämna 
n, kl 0500 avgtck en M-båt, en MFP och fyra R-bi'l ta r och 
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kl 0600 avgick ytterligare fem M-båtar och fyr a :\lFP ,,. 1 kl 06-15 anfölls av 36 ryska flygplan. Kl 07-15 l ämnt~d 1 k~ 
and ra MFP ön och dessa blevo i sin tur kl 07-15 a nf<~ll 1 ~ 
av 3-1 rysl~a. plan, som därvid sänkte en __ landstiguingsbatna 

Redan heligare under natten hade de fmska mo ton0 1.1l · 

bå tarna i grm~nskapc~ alarme~~ats. och. anfalliot ty:ka fa tt~t~. 
som dcllogo 1 opcra10nen. Harvid sanktes atm mst 011 n " " ' '-- C[•• 
fartyg och skadades flera andra. Dc tyska farty gens n· \ 
märksamhet var uppenbarligen koncentrerad på Suursa~~.' 
var!ö~· de finska. m oto:·torpedbåtarna mella_n .k l o;l.:lo o~!; 
03-l;:> tzunde avsk.]u ta sma torpeder under 1 o ct nar nwst 
idealiska förhållanden. 

0 

. På morg?nen den 15/9 befl:luno _sig ~le landsalla tyska 
trupperna 1 en foga avundsvard ::-:JtuatJOn. De tyska fai'. 
tygen hade lämnat ön, av arti ll eri och granall.-asla re hade 
endast en 75 mm kanon och en granatkastartropp fö rls ; 
land, styrkorna voro delvis hopblandade, radiostat ion en ba: 
de gått förlorad och finnarna igångsatte nu ett m ota nfall. 
vilket snabbt delade upp de tyska styrkorna i cl t antal 
smärre grupper. Ett anfall från två tyska Ju 87 var utan 
betydelse för stridernas utgång och kl 1730 inform erad e den 
tyske befälhavaren, k apten lYiecke, finnarna om att ban 
önskade kapitulera. Kapitulationen trädde i kraft omkring 
kl 2100 efter en del uppskov på grund av tveksamhel från 
tysk sida. 

Omkring kl 1900 observerades 12 eller ändå fl era tyska 
fartyg Yäst om Suursaari, men dessa konuno aldr ig i öns 
närhet. Ungefär samtidigt närmade sig två rysk a patrull
bålar från öster och avgåvo några signaler med strålk astare. 

Förlusterna blevo följande: 

finnarna 

förlorade fartyg 2 bogserbå tar 

l 2 patrullbätar 
(VMV 10. VMV 14) 

tyskarna 

7 landstigningsbätar (F 822. F 868•

1 
F 173, F 177, B l , B 35 , B 31) 

l mindre minsvepare (R 29) 

l bogserbåt (Peruan) samt 12. SturnJ· 
boote av vilka 10 erövrades av 

\ finnarna 

~l finnarna 

skadade fartyg l bogserbå t 

l 
l dödade 37 

l 
sårade 79 

salmade 8 

fångar 7 
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tyska m a 

3 minsYe pa r e (:\I 15, :vr 19 , M 30 ) 

3 min d re m insvepare (R 69 , R 7 13, 

R 145 ) 

l bogser hat (Pol yp ) 

155 (i land ); h ä rutöver förekomma 
fö rlus t e r omb ord på cle fartyg, som 
sänktes ell er skadades innan de 
nådd e land . 

175 (fangar ) 

l 
obekant anta l 

1 .056 

En mängd tysk materiel erövrades också av finnarna, bl a 
10 landstigningsbåtar (Sturmbootc). Två MFP, som hatk 
grundstött men enelast Yoro delvis skadade kunde en kort 
tid efter striderna lagas i bruk av finnarna. De tyska fångar
na tran~porte~·ades tre dagar efter tillfångatagandet till Fin
l~nd , dar dc wternerades i Växi för att senare överlämnas 
hll ryssarna. En tid efter striderna vid Suursaari landsteg 
ryska trupper . .På ön och föranstaltade om internering a~ 
de segernka forsvararna, ett typiskt bevis på tacksamheL 

p et. tyska anfallet mot Suursaari slöt således med ett full
s~andigt mi.slyckande. Hitler misstog sig, när han trodde att 
fi.~n arna eJ skulle försvara sig och likaså misstog han sig, 
nar han trodde att Suursaari skulle kunna bli av värde fÖr 
de kommand e operationerna i Finska viken. Även om tyskar
h~ ha?e lyckats erövra ?n, så skulle de knappast kunnat 
all ~ on mot ett allvarligt menat ryskt anfall. ön låg ju 

nu langt bortom den tyska fronten och dc tyska marinba
~er~a, medan ryssarna hade överlägsna styrkor till hands 
1 narbelägna baser. 
. F_?retagcl mot Suursaari var illa planerat och genomfört 
1 storst a hast. Trupperna hade ej fått veta sanningen innan 
~~~allet i~ån~satt~s utan de .. voro i den tron, att någon nämn
för d eldgtvn~ng. CJ sl~ulle fo!'ekomma. Endast en del av den 

sta landst1gnmgsvagen nadde stranden och icke ett enda 
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Bild 5. 

Tyskt landstigningsfartyg (MFP) vid Suursaari. 

tvskt landstigningsfartyg av typ MFP kunde angö rn land 
J}å normalt sätt, allt beroende på de finska för.svara ~:n as,. eld. 

Som vanligt under den senare delen av Ju·1get formaddc 
ej »Lufhvaffe» ge 11ågon hjälp åt angriparna. 

Det kvarstår såsom oförklarat, varför de tyska f arlygen 
droQ·o si!." tillbaka uneler morgonen lämnande d e l aJHbatta 
truJ~·p em,~l åt sitt öde, vilket endast kunde bli dö.d eller 
fånoenskan. Möjligt ä r att den oväntade attacken tr:1 11 de 
fin;,la uw'torlor]Jc~lbå tarna b a de gjort ett så starkt inl 1·yr:k 
på chefen för den tyska sjöstyrkan, att han beslöt all ry nJ.· 
ma fältet med en g~ng. De tys~~a stödfartygen syn~s ha ~· a l:;\ 
oförmögna att förl11ndra d e l fmska motortorpcdba tsnnL~ ll~ 
mot dc f a rtyg, som voro fullt sysselsatta med att bcsk] !ILd 

försvararna på Suursaari . . l 0 •• • 'l :111' 
Fastän det fanns tysk trupp sta_twnera(. P~'_l o:1 ~ n na '. _;

1
dc 

falle~ .. igångsattes, tycks tyskarna C.J ha va.:·1t ratt mforn~ c l c clt 
om forsvarets styrka. Bl a saknade de kannedom om all . . .. . . J S ·11 .. . JCilli· nvtt 7fi mm luftvärnsbatten uppst.allls vH c caap a.1 n11 ·e 

-- . l .. ·1 l t l f ·t t 'j]·'Js[HI Under nattstJ.·H c rna .a!lVan.( e ( ~ ys w ar ygc~1 s ra ~' .~ 'lig· 
samt hade sma pos1honsl]ns tanda. Dessa 1msslap L

10 l 
gjorde för det finska artilleriet att finna sina m iH. 
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A v de omkr~n~t 1.450 tyskar, som landsattes på Suursaari, 
slLIPade eller hllf~.ng~togs 1.386~ E~1da~t. 64 man, bland vilka 

ärktes chefen for l. kanonbatsflo thlJen, kapten Sonne
:::ann, l~.ckades ta ~~g ombord på de tysk~ fartygen innan 
de återvandc. Ungefar 9_00 man bl:vo al.?ng ilandsatta. En 
del av, den1 drunl~nade, u~nan de 1~~dde on. -~lan(~ m~teriel, 
soJll sal~m~la aldng kom 1 land, ma~·l~tes 2 faltarhllenbatte
·ier, luftvarnskanoner samt ammun1hon 111 m. Operationen, 
~oJll föret~~s på Hitler~ d}rekta or?er och tvärt emot den 
lokale b efalllavarens mradan, nusslyekades fullständigt. 
Detta därför att finnarna inte läto sig bluffas och därför 
att den finska krigsmakten förblev ett lydigt instrument i 
krigsledningens hand, fullgörande sin plikt t o m under de 
bittra villkor, som stilleståndet innebar. 

Den pla nerade ockupationen av Åland (operation Tanne
West) lwm aldrig till stånd, emedan den skulle ha lett till 
krig mellan Sverige och Tyskland. 

3. Komment are r. 

De i de t föregående lämnade exemplen k unna icke på 
något sätt anses bli normgivande för anfallsföre tag, som 
svenskt kustartilleri i våra dagar skulle kunna tänkas kom
ma att m ö ta. Det vore myck et oklokt att räkna med anfall, 
som beträffande underrättelseu nderlag, samordn ing och eld
unders.tö d u ppvisa så stora brister som det mot Someri. Fly
~ets möjligheter till verkan år 1942 kan ju ej heller ligga 
hll gr~md för bedömning av motsvarande verkan i dagslä
get. Foretaget mot Suursaari är därjämte präglat av de sär
e~na förh ållanden, som kunna uppstå då två tidigare hunds
forvanter koma i st rid med varandra. Vissa erfarenheter av 
alltjämt b estående värde kan dock utläsas ur exemplen. 

Med tyngre enheter och med modernt flyg insatt eldun
llers!öd .~not ~omer i tor~e, såsom författaren också anger, 
1 ~ fat.t fo r stndernas ulgang avgörande betydelse med tanke 
~~a . ~nst~n på fullträffsäl~ra skydct~rum. Kravet på gott foor-
1,fikatol'lskt skydd for bade matcncl och personal framstar 
salunoa kl art. 
t ,Ett k~·aflig~ . oc~~ välordnat el~m:_der~töd ~r 1_ninst lika be
Hlelsefull t for forsvararens ma lsattmng harv1dlag: enheter 
~:edi~rån enstaka pjäser eller enskildaL stödjepm~kter med 
tel~hvt begriin~ade skottvidder upp till långskjutande bat
,~~l er skola snabbt och effektivt kunna insättas för under-

ad av andra sådana enheter, som utsättas för direkt an-

.35 
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fall; tider för eldöppnande nedbringas och verkan av e]] 
höjes genom noggrann eldförberedelse. ( e1, 

Försvararnas eld kan med beaktande av ovannäm nda s , 
punkter snabbt kon~entrer~s toill ut~att~. p~nkter. S anudi~
måste han emellertid ha tillgang till rorliga r esen-er s _,t 

l . t t . l ( .. , , on! med anlit~nde av _lä1~1p 1g ... tra~spo.~ m~ ene . overskepp, 
ningsmatenel) kan msattas for forstarknmg av hotade c]) , 
för å tertagande av red~n er?vr~~le ställ~~~ng~r. J.? en avg~~ 
rande betydelse, som maste tillmalas de forstarknm ga r, vi], 
ka finn arna tillförde Someri, bör särskilt underst rykas. Här, 
vid bör dock samtidigt framh åll as, att pers~malen un der 
överskeppningen skall vara skyddad n;ot splltter. oeh ll1ot 
eld frå n gevärskalibriga vapen. Angnparnas m isstag att 
lägga oskyddad trupp uppe på däck en ay ~::u·tyg, som fra 111• 
gingo mot försvar ad kust, bör stå som avsJn·ackam~c e~c mpel. 

Granatkastarnas värde i försvar et av kustartli lc n hcfäst
ningar belyses väl och förtjänar att understrykas. 

Även om finn arna inte ägde tillgång till strålkasta re Yid 
striderna om Suursaari får st ridsb elysningens värde anses 
vara befäst. En angripare kan knappast förvänt as a tt f ram
gent ha vänligbeten gå med tända positionsljus i sy nne rhet 
ej om han har någorlunda tillgång till navigeringsr ad m. 

Bå da exemplen utvisar d e extra svårigheter, som angri
parna mötte genom föreliggande brister i t~ndcr~ätte ls~ Lll: · 
derlaget Vilseledande åtgärder , god maskermg, slgna lcl.lSCl
plin och efterlevnad av sekretessförskrifter gynna a ll lJamt 
försvararen. 

skjuttabellberäkning med hjälp av 

,atematikmaskiner. 
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Inträdesanförande av ledamoten GRÅBERG. 

1 »Anvisninga r för utföra nd e av tabell inskjutningar oc h 
up~gör~I~d e av skjultabeller för _Pjäser av artil.lerilyp», som 
artillenradets a rb etsutskott (sk.] u ttabellutrednmgen) avgav 
i juni HJ52, anges i inledningen vad som främ~;t karakteri
serat de senaste å rens utveckling av d en ballistiska veten
skapen. Förbättrad m ä tteknik, u tnyt tjande av statistiska me
toder, möjlighelerna att studera aerodynamik en ingåend e 
samt fö renkling och förbättring av beräkningsmetoderna ha 
liksom tillkomsten av matematikmaskiner bidragit till ut
vecklingen . I fråga om matematikmaskinerna fr amhå ll es, 
att de snabbt kunna ulföra eljest synnerligen arbetskrävan
de räknearbete, varigenom bearbetningen av försöksresultat 
numera icke är avskräckande. R edogörelser över ballistiska 
beräkningsmetoder lämnades i å rsberättelserna i artilleri 
för 1947, 1948 och 19-19. När dessa årsberättelser avgåvos, 
hade några skjuttabellberäkningar med matematikmaskiner 
icke utförts inom landet. Det kan därför vara befogat att 
något r edogöra för den användning matematikmaskiner 
hittills funnit vid beräkning av skjuttabeller för marinen. 

De värden, som som skola ingå i en sk j u ttabell, erhållas 
ur ett antal normalbanor. Teoretiskt beräknade preliminära 
banor transfonneras genom anpassning till inskjutn a banor 
och de på så sätt anpassade banorna utgöra skjuttabellens 
normalbanor. För en luftvärnstabell erfordras i regel 12 
nonnalbanor, varav 5 inskjutits med 3- 4 punkter i var j e 
ba~1a, och fö r en flackbanetabell 8 normalbanor, varav 4 in
~kJutits. De preliminära banorna erhållas ur balli stiska ta-
eUve_rk eller genom ytterballistiska beräkningsmetoder. Ge
~~h~ Interpolering uttagas önskade skjuttabellvärden ur d e 
t allna normalbanorna. 

d Det ballistiska tabellverk, som under de senaste å rtion
b ena mest använts för beräkning av marinens flackban eta
ä eller har varit Suget's flackbanelexikon. I enstaka fall har 
Ven artill eristabens ballistiska tabellverk begagnats. De 
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nämnda tabellverken kunna icke användas för beräknino 
·· ·· · d J"l l M lt ' "'av luftvärnsbanor. For berakmn g av y 1 ca 1ar ou on s Ex te. 

rior ballistic tables stått till bu ds . Tabellverk~t ha1: dock i 1. _ 

gel icke använts för tabellräkning~r. Samtl1ga __ har nii tnncfa 
tabellverk äro beräknade med Gavrela~en. Nat: t ahellver)· 
icke stått till förfogande - för beräknmg av ~lackbane t a~ 
beller med användande av Du,)u~s' luftm_~>tst~mdslag och 
luftvärnstabeller - ha ylterhalllstJska herakn_mgs:netoder 
vilka varit arbetssamma och tidsödande, måst hllgn pas. Det 
ovan nämnda interpoleringsarbetet har hittills utfö rts gra. 
fiskt och tagit en avsevärd tid i anspråk. 

På den år 1950 inom landet färdigställda relä1_n ask ine11 
BARK har ett stort antal banor beräknats. Med h ansyn ti ll 
att kostnaderna vid användning av maskinen för b.e riikning 
av det fåtal banor, som erfordras för en ens~aka slq_utta~ell
beräkning, bli relativt höga oc~1 at~ mat~mahkmask~ne t: mte 
alltid kan beräknas vara ledig for slquttahellberakn mgar, 
när så erfordras, har det ansetts lämpligt att framställa ett 
tabellverk. Detta är ännu icke klart, men komme.r att succes
sivt fä r digställas med i BARK eller even~uellt 1. den under 
byggnad varande elektroniska matema~1kmaskmen RE~I~ 
beräknade banor. Tabellverket, som heraknas med Dnpt:ls 
luftmotståndslag och 1948 års normalluf~~1av, skall medgtva 
beräkning av såväl flackbane- som lu~tv~rnstabeller . . 

Beräkning av normalbanor u r prelm1m~ra ~~nor, utt~g
ning av inflytelsefaktorer osamt_ in~erpolenng .. for _utLagmng 
av skjuttabellvärden tar lang h d aven om lamphgt tabe~l
verk står till förfogande. Inför krav på att m~?er ko:· t t.t:l 
färdiaslälla fl era luftvärnstabeller har chefen for m annfor
valtni'naens ballistiska detalj u tformat ett arhetsp n_>.W'alll 

< o l l' l t ) ~or ut· ( operationskedja med tillhörande wpp mgssc 1e1~a a 1 ..... 

nyttjande av hålkortsmaskin för de ovan angiVna. hctak 

ningarna. .. . .. .. .· APY och 
Utöver den redan fard1gstallda rel~masl...men B . _' '- sld· 

den under bvgg·nad varande elektromska Ina_tematJl,ma-.
1
. 

J L h o ll t l . . o l I ,a 
nen BESK finnes ~nom .. landet a c~r smas' nner ~~.r bol<· 
svstem. Desa 1naskmer aro ursprunghge1:. a"\sedda. fo . för 
fÖringsarbelen, statistik. etc, me~1 kunna ~ve1~ am:and.a: !e!l 
varierande räkneoperationer. H~r skall sarsk~lt na m n.as ~i ii · 
av International Business Machmes Corporation (IBM) .;·k 
verkade elektroniska maskinen typ 604, som medg:er ett 1

1 ~\ n, 
l1enroarain onlS]Jännande 40 program.steg. En dylik nu1s.'

116
• 

' "" . . . . ,· f"' ' 'llt lll " förhyrd av CVA, har: Jnthlls utn~_tt]atso av manu .orv, 
11119

n 
ens ballisti~ka detalJ . Fr o n1 nasta ar komme1 en a 
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skin , som ti llverkas av samma finna, typ 602 A, att stå 
mr ballistiska detaljens förfogande vid Stockholms örlogs-

varv. 
pet m anuella momentet i hålkortsarbetet är stansningen 

av hålkort er~. För här nämn~l skjuttrabell~eräkning h~ k?r.~en 
' pO"j orts pa grundval av 1 BAHI\.. heraknade prelunmara 
~~n~r. E tt kort har stansats för varje banpunkt För ma-
kinbearbetningen ordnas korten i lämpliga grupper efter 

s
1
ågo t i desamma förekommande värde . Arbetsprogrammet 
~ppkopplas medelst kopplingssnören i en s k kopplingsbox 
och resultJtet av maskinens räkningar erhålles som stansning 
på hålkorten. Värdena i korten översättas till klartext i en 
skrivande tabulator. 

Mar införvallningens ballistiska detalj har med hålkorls-
111askin beräknat en skjuttabell för 12 cm akan M/50, lng 2 
och fö rhereder f n arbetet med en skjuttabell fö r samma 
pjä, lng 1. Några flackbanetabell er ha ännu icke beräknats 
med h å lkortsmaskin, m en förbered elser för en sådan beräk
ning p å gå. 

Mar införvaltningens ballistiska detalj har med fullbordan
det av skjuttabellen för 12 cm akan M/50 visat en fram
komlig väg för den fortsatta utvecklingen . lVIed ett modern t 
ballistiskt tabellverk upplagt på h ålkor t för interpolerings
arbete m m i en h å lkortsmaskin kommer skjuttabellberäk
ningarna att taga avsevärt kortare tid än tidigare. Det gr.a
fiska arbe tet för framställning av en luftvärnstabell har hit
tills krävt ca 1.200 arbetstimmar. Motsvarande arbete göres 
på hålkortsmaskin p å ca 100 timmar. Genom bortfallet av 
en mängd rutinarhete kan i stället tid ägnas åt utvärrlering 
och statistisk bearbetning av skjutresultat, vilket hittills i 
viss mån få tt eftersättas . Beräkningsarbetet blir lika nog
gran t med anväiHlning av hålkortsmaskin som med tidigare 
utnyttjade metoder, och kon troller kunna läggas in i arbets
programm et. 



486 

Tyska mineringsoperationer m. m. 

Kronstadtbukten 1941-44. 

Av J . Meis.ter, Nizza. 

ö v ersättning: Kapten S. öDMA R K . 

B i laga 1 : Tekniska uppgifte r angående 

omnämnd materiel . 

v iss t ext en 

Bilaga 2: Sjökortsskiss över inre del en av Fi nska 

vi ke n. 

Efter dc tysk a f r amgångarna på landfron terna i Balli Ltnn 
?ch d~n, tysk a bc_~ägringen av Leningra d had e elen r yska 
osters.J oflottans storre en heter p å h östen 1941 b erövats sin 
operation sfrihet och i sin helhet t rängts tillbaka till Finska 
v ikens inre d el. A v de ryska bas- och skär gårdsom dHlena 
återstodo då endast den viktiga örlogsb asen Kronst adt Le
ningrad - med d e betydelsefulla Nevavarvcn - san~ t dc 
fram skjutna öarna Seskari (Seskär) , Lavansaari och X arvi. 

Den ryska flottans stora och medelstora en heter sam m•J n
drogos till Lcningradområdet, där de förtöj des och maskc
rades vid Ncvas kajer och stränder. Maskering, canwuflc ring 
och förtöjningsplatser måste ha varit ändamålscul iga, ty 
fartygen erhöllo endast obetydliga skador, trots att dc vo ro 
utsatta för det tyska flygets anfall och lågo under det tunga 
.belägringsartillericts eld. 

De ryska ubåtarna och övriga lätta sjöstridskrafter -
mlb, msvp, m inutläggare och bevakningsbåtar - u tnyt tja
des för operationer i Kronslacltsområdet, men fram ti ll som
m ar en Hl44 L:cstod deras verktiamhet väsentligac;t i alt för
svara sig mot tysk-finska fr amslötar samt att skydda un der
hållstransporter till det belägrade Leningrad och li ll trup
perna p& dc framskjutna öarna. I de sistnänmda uppgi ft~ l"
na understöddes de ryska sjöstridskrafterna av st ii ndigt 
växande insatser från eget flyg och tunga kustbatterie r, men 
min- och nätspärrar och - i vissa fall - stockgardi ne r _b i
drogo även verksamt till att konvojvägarna kunde u pp ral l
hållas. 

D c tvska och j viss omfattning ~)ven <le f inska a nsträng· 
ningari1a inriktades på att så lll)~cket som möjligt stör~ Llt' 
derhållstransporterna till öarna för att därigenom Jl1I I1 5 

.. '·~ 
d essas motståndskraft och samtidigt minska ryssarnas 11

10
] 
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·oJ1eter att utnyttj a öa rna som utgå ngsbaser för en samlad 
]l" . 
offensiV. .. . . 

De tysk-fn~ska operatwnerna mom det aktuella området 
fingo k~r~ktaren. av: 

1. lVllmnfektermg a v d e rysslwntroller a d e vattnen . 
z. Framstötar m ed lätta sjöstridskrafter. 
3. Ti!lfälliga insf_ltser av flygplan för bomb- och torped

anfall; 1 .~m~antags.fall _ för ~ninfällnin g. 
4. Belagrmgsarhll en ets msatser mot i akttagn a fartygs-

rörelser. 
5. ~ai~dstig_ningsoperationer. E tt till våren 1942 p lanlagt 

JandstJgmng~forctag m ot Lavansaari kom på gru nd av brist 
på trupp~r Ick.~ t~ll ~ltf?rand e, och någon dyl ik operation 
fö retogs 1cl'e forran ]Uh 1944, då ett tvskt-finskt landst io-
ningsförsök mot N arvi misslyck ades. " "' 

Med insatset:. av fl_yg och artilleri försökte tyskarn a stoppa 
den r yska tr afiken 1 Kronstadt-L eningradkanalen, men med 
dessa m edel f ö rmådde de icke helt avbryta de påoåendc 
ryska underhållstransporterna. "' 

I Kronstadtbukten funnos inga tyska sjöstridskrafter och 
de rysk a mineringarnas och batteriernas effektivitet ute
?löt? varj e tanke på ett genombrott i större skala m ed dc 
l ,Fmland tillgängliga lätta fartygen. De navigatoriska för
hallandena samt baserings- och försörjningsförhållandena 
voro ick e lämpliga för insättande av tyn<Jre och kraftioare 
enheter. ... t"l :=., 

Min eringsverksamheten inledes dr 191ft. 

För a tt m ed tillgängliga resurser ändock försök a göra ett 
e~fektivt avbräck i kanaltrafiken togo tyskarna höslen och 
~Int ern Hl"ll-42 till en _originell lösning. Efter förslag av 
r'~p ten. K. E1!gelhardt gJo rdes vid P,eva l minfällningsförsök 
Ian swrmbatar. Dessa grundgående farkos ter voro d e 
~~da, som m ed hänsyn till' farv~ttnet skulle kunna operera 
1

1
agorlunda säkert i Kronstadtlmkten. Operationerna utför-

l es me l b o • • l o o ··t l o l 
1 

. c a ra rna 1 par oc 1 pa sa sa t, att en )oltenavstanc s-
~~~lna lades i den ena båten, vilken därefter togs på bogse
o~~g ~v d en _anch:~· Fö1:eta~cn mot kan alen utförd es nattetid 
l· 1 hlllcdnmg for nav1germgen anordnades två f vrar (stt·ål
tas t.ar e) vid Oranienb~um. Dessa voro icke S):nliga från 

enll1gradhå ll et. När båtarna tagit sig fram till kanalom-
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Bild l. KM 4. 

rådet lodade de sig fram till den 12 m djupa rännan, som Yar 

lätt att lokalisera i det eljest mycket grunda farvattne t. Då 

båtarna voro på plats, sänktes den bogserade båten tillsam
man med sin mina, vilken först klargjorts för armeri ng. 

Dessa sporadiska »minfällningsföretag» syntes h a på gått 
oupptäckta fram till dess att de avbrötos på grund av is
läggningen, men rännan kompletterades även därefter med 
några minor, vilka släpades på kälkar fram till rännan, där 

de fälldes genom hål i isen. 
Dessa om uppfinningsrikedom vittnande företag resulle· 

raclc i, att sammanlagt c:a 15 minor lades i kanalen. De för· 
orsakade bl a att ubåten III-323 sänktes i rännan. Ubå ten 
bärgades sedermera. När ryssarna få tt upp ögonen för 

hotet mot den betydelsefulla kommunikationsleden , beredde 
det dem inga större svårigheter att anordna en effektiY be

vakning, som förhindrade vid~Te minfällningar av dell a slag. 

KM~båtarna sättas in år 1942. 
. e

Våren 1942 beslöto tyskarna att koncentrera si na ll11 11.ll 
ringsoperationer till farvattnet vid ön Lavansaari och .

1
ra 

området Kronstadt-Schepel. De s k KM-båtarna ,*) "' '' 

*) Se bil. l. 
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Bild 2. KM 3. 

e~ter en mödosam utveckling än l! i ge n v oro kla ra att ingå i 
forband hösten 19-12, bildade C-grupp i 31. msvpflj och kom
mo att spela huvudrollen i dessa operatione r. Några av bå 
tarna hade redan under sommaren opererat i Ladoga, mc
dan övriga voro nylevcranser från Tyskland. 

I fort sättningen lämnas redogörelse för några av KM-bå
tarnas operationer. 

KM 27, som den 2/ 9 1942 fullgjort leveransproven i Tysk
land, lossades den 27/ 9 från ångaren Si.iderau i Helsingfors 
och anlände för egen maskin till l{Jotka den 3/ 10. Efter re
P~ration av åtskilliga tekniska småfel, som uppstått under 
~orflyttningen, gick båten till sjöss den 21 / 10 kl 1530 och 
111!räffade kl 1800 i Kirkonmasaari för ombordlagning av 
~~linor för ett företag mot Lavansaari. I operationen deltoga 
aven 3 R-båtar och -1 andra farkoster. KM 27 lyckades trånga 
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in på Lavansaar·is redd och oupptäckt fälla sina minor 
0 

.
1 

a l t ä ven kasta en »skräckbomh» *) framför bogen på e 1 

bes lyckad bogserbåt, smn låg till ankars på redden. P a ven 
gen ut ur h anmen gick KM 27 på grund, men tog sig lo~~ 
igen och fortsatte återfärden, som dock m ås te göras m ed 1 .~~ 
ducerad fa rt. Vid grundstötningen kröktes styrbord s P~'o
pell e raxel och bå da propellrarna skadades svårt; sty rbo1·ds 
p~·opeller mest: Trots det nedsatta varv talet bl;v ålerfär<l;c n 
pafres lande for motorerna, som skakade valdsam . i\lo. 
torv ibrationerna bedömdes till 3-4 cm . Den 22/ 10 kl 1330 
var bålen tillhaka i Kotka. Hepa ralianerna voro k la ra den 
31/10, då båten åter anslö t sig till förbandet. 

I början av november inträffade de från Ladaga ti llba
kadragna KM-båtarna i Kolka och Helsingfors, så att li dvis 
fanns sju KM-båtar disponibla. Den 21 / 11 lastades dock KJI 
3, 4, 8 och 22 på å ngaren SL'tderau, som åter befann sig i 
Helsingfo rs, och sändes till Tyskland för generalöversyn. 

Den 18/11 avgick KM 27 från Kotka via Kirkonmasaa ri fii 1• 

en ny minfäll ningsoperation mot Lavansauri och inlrti.ff ;~dc 

i Someri (ön Sommers) kl 1805. Där lågo redan tre finska 
mtb, vilka under natten skulle anfalla ryska fartyg i Ltn·a n
saari hamn. Med anledning av att vinden friskade, beslöts 
alt mtb skulle sätta in sina anfall redan mellan kl 200 ~} och 
2100. Det beslämdes vidare att KM 27 skulle fälla mi nor 
före det finska anfallet, ty att göra framstöten moi lwmncn 
efter mtb-anfallet, som givetvis skulle larma ryss a i'! L'. n n
sågs utsiktslöst. 

Kl HJ30 löpte KM 27 och de tre m!b ut från Somcri. >\ ii1· 
de nalkades Lavansaari, siklade dc en rvsk kanon lJ~,i -
Krassnoja Snmnja (enl. förf. Krasn aja Snm1'1ja) - som ..,.~· :n 
därefter skulle falla offer för de finska mtb. C :a l' nordl i
gare lågo två andra, ryska bevakningsbå tar. När Kl\1 2.7 be
fann ~ig ungefär l' från Lavansaari hamninlopp, bl ev hon 
2nropad av den på öns norra sida belägna signalslnlinn ~n. 
\'id andra anropet svarade Kl\I 27 samtidigt med sam!na 
tecken. Signalstalionen gav sitt anrop för t redje g§m gen, uc ll 
från e tt på yllre r ed den liggande fartyg kom även ~lllro]l· 

::'\u ansåg chefen p [l K M27 det vara hög tid att göra ~,i;~ ,1\' 

med minorna, vilk a fälldes på c:a 15 m vattendjup. .. 
Minfällningen skulle icl;.e ha kunnat ulföra'i på ann al salt 

under rådande förh å llanden, då tidpunkten för operat io nen 
var så olämpiigt v::tld. Detta berodde enbart på att den mastc 
utföras samordnad med mtb-anfallen , men - man bör IHI JI~l 
i minnet - inga vnktposter ha hunnit slöa tillredan k l 210 · 

') Se bil. 1. 
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t·a.X. därefter öppnade den ryska k anonbåten el d mot KM
SALten med en 45 mm flbl.;:an. Skotten nådde icke fram. 
f,'M 27 satte högsta fart, bildade dimma och fortsatte nord
\ rt ungefär Y/. Under tid en hade de c:a l' sydostligare 
"~ende mtb skjutit sina torpeder, och två vattenpelare iakt
~ogos där kanon~Jå t e.n B?' SS lega t. pe finska 11l

0

tb droga s!g 
f j}baka under dunbildmng. KM 21 satte n u pa nytt sydhg 
!:urs mot hamnen, m en strax därefter föll maslcinpersona
]en ur på grund av en gasläcka i m askinrummet. Samtidigt 
fångades båten av en str å lkastare från Lavansaar·i och måste 
åter draga sig nordvart. Så snart den skakat av sig strå1-
J{a.staren, sattes kursen åter mot hamnen. Snart hade båten 
få naats av en andra strålkastare, och därmed uppgavs för
sök~n, och å terfärden an träddes. På avtalad samlingsplats 
5' nord ön sammanträffade KM 27 med de finska mtb, i vil
kas sällskap återgång skedde över Somcri. Båtarna in
träffade i Kotka strax efter midnatt. 

Samtliga KM-båtar hade då beordrats till Helsingfors, och 
därför lämnade även KM 27 Kotka redan samma dag - den 
19/ 11. I d et hårda väder, som rådde, skadades KM 27 ulanför 
Tallhörn, men assistans anlände, och båten bogserades till 
Helsingfors. Därifrå n överfördes KM-bålarna till Tyskland 
för översyn. Under vintermftnaderna blev det sft 'iedvanlig t 
avbrott i småbåtsopcrationerna. 

Min eringsoperalianer under år 194.8. 

Våren 1943 fraktade Siidcrau åter I\.M-hå lar till Helsing
fors , och den 2/ 5 lossades där KM 6, 2R, 29 och 30. De fol'i
satte den 4/ 5 för egen maskin till sill moderfartyg, å ngaren 
Rugard (1927- 1358 brt- 15 lm), som låg till ankars väster 
om ön Mussala (beHigen S\V Kotk a). 

Den 7/5 startade KM-båtarna sin första minfällninr.{sop c
ration fÖr säsongen. Företaget avsåg LaYansaari ham~1, och 
dessu tom skulle buklen nå öns norra sida infekteras. Min
avstånden skulle där ya~·a :300 m med minorna på minst a 
bottendj up. TY<'\ R-b5lar (37 mm akan) ur l. H-båtsflottiljen 
(lcltogo som arti1leristöd. Styrkan hölls samlad till .J' S\Y 
on Narvi där H-båla rna l:J.dc si g i vi~nlläge oc h sbdle hålla 
sig där till soluppgången, o1n deras bis tånd icke dessförin
nan h ade påkallats. 

För att så ostört som möjligt försöka taga sig in i ham
ben, maskerade sig nu ~{M (i och 28 till b~gse rbåtar - m~d 
l a sk orsten och en llten mast - och I""M 29 och 30 till 
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pråmar. KM 6 __ tog KM 29 och 30 p å bogsering, och k l 2 
var »b_ogserslapet» ordnat och .. satte kurs s~:dvar t lllel~-l~ 
knops farl. KM 28 de tacherades for att ensam oslcrifra n r-·;) 
söka tpga si~ in i ham!1en. Kl 0105 siktade_ KM ~ på BB bor. 
och pa c:a l hm avstand en rysk bevaknmgsbat, som a·og 
på \VS\V-Ii g k u rs med låg fart. Bogsersläpet forts alle 1

51 ek 
sin låga fart för att icke väcka misstankar, men de t 1l e~j 
sade sig, att det styrde ombordläggningskurs med nss~' l
En stund senare siktades även KM 28, som gick p;1 ~~n. 
rallellkurs med bogsersläpet Bevakningsbålen ayo,1v )a. 
. l .. . ( l ~ '"'. n n 
1g~n wnnmgs~nrop bo ~staven C), 1:~e_n erh öll -~ ngd svar 
f~·an bogscrslapet. Ett o andra anrop folJde, men <P:en det ta 
lamnades obesvarat, da d et antogs, alt det gällde den me lla 

l .. l 1· ' 11 
~ apet oc 1 ryssen 1ggande KM 28, som med något h ögre fart 
an dc andra drog sig föröver. ~är avståndet till ryssen ned
~ått t!_ll 3_00-400 m avgav så KM 6 det tidigare uppsn ap pade 
1genkannmgsanropct mot ryssen, vilket denne omede lba rt 
besvarade med fem bokstäver. Därpå ökade elen far len och 
på 150 m avstånd intog den para llellkurs m ed bogsersl äpet 
och styrde mot hamninloppet. Ryssen fortsatte c:a ~00 m 
och la llc sig därefter stilla. Synbarligen hade d en fatt at miss
tankar mot bogsersläpet och ville avvakta, vad de t i fo rt
sättninge n skulle före taga sig. Tyskarna p å sin sida lwslö lo 
sig nu för att upplösa det svårmanövrerade släpet fii r alt 
istället gruppvis efter varandra laga sig in i ham n en. IUI 
30 slöt sig till KM 28, som hade bibehållit sin kurs m ot ha m
nen, och våda båtarna följde efte r d en ryska båten. För alt 
få lämpl!ga tidsintervaller mellan grupperna, vände IG\1 6 
och 29 tlll kontrakurs. Efter en stund ville KM 6 komma 
inom anrop ningshåll med KM 29 för att lämna några d irek
tiv och girade därför till kontrakurs för atl upptaga fiir lJin
dclse vid passagen. KM 29 missuppfattade manövern, g ir~l· 
de felaktigt babord hän och rammade KM 6, som fick sill 

bordläggning uppriven midskepps c:a 10 cm ovanför 'a lten
linj en. Även KM 29 skadades och båda måste uppge ta nken 
på att laga sig in i hamnen. KM 6 kunde efter k oll isi onen 
icke gå med högre fart än c:a 11 knop. Vid högre f art tog 
hon in vatten. 

Kågra minuter efter kollisionen iakttog KM G-gruppen 
kraftig al·till erield från Lavansaari och samtidigt börja de 
strålkastare söka över vattnet. Därvid konstaterade KM
båtarna, a tt de rätt akterut hade ett tidiga re icke sik tat, 
okänt fartyg, Från KM 6 gavs nu order att minorna s k_t~Il~ 
fällas. KM G fick dock enelast en av de fyra minorna i sJ 011 ' 
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d andra hade vid kollisionen ohjälpligt klämts fast i brun
: r11a. Kl 0210 siklades de båda Rbåtarna 3' NV ~arvi, och 

1~J]sanunan anträdde de fyra båtarna återfärden utan att 
::

1
vänta K~ 28 och 30. Kl 0630 voro de tillbaka i Mussala. 
{]nder tiden hade KM 28 och 30 fortsatt efter den r)'Ska 

)Jevakningsbåten p å sin väg mot hamnen. Den för en stund 
still a li~?ande l)'ssen fortsatte så sm å ningom och satte kurs 
nord l\.lelkoun o_ch var snart ur sikte. Då KM G-gruppen 
icke k unde upplackas, fortsatt e KM 28 och 30 sydvar t in i 
]Jukten. KM 28 fälld e sina fy ra minor på c :a H m botten
djup m ed 1801-200 m avstånd, med an KM 30, som en
dast hade två minor, genom felaktig ullösnin ,<J fällde bå da 
nästan samtidigt, så att dc hamnade cnd~st 10-20 m 
från varandra. Kl 01--10 voro minorna fälldn. Båtarna drooo 
sig tillb aka och fortsatte ut ur bukten p å kurs 20° m~d 
sakta fart. Därvid observerade de ett flygplan, som la nda
de m ed tända positionsljus. Strax därpå syntes ljussignaler 
här och var på ön, strålkastare trächic i aktion och -JO mm
batterie t Mustanicmi öppnade eld. Dess n edslag lågo i när
heten av KM 30. Båtarna ökade farten och bildade dimma. 
Snart öppnade åven tungt artilleri eld, men des:; nedslag 
lågo för långt västligt för att göra någon skada. Bå tarn~ 
ändra de kl 0151 kurs mot Narvi, dit de anlände ld 0219'. 
Just som de voro framme och skulle upphäva farten, över
raskades de av en kraftig detonation på c:a 30 m avstånd. 
r. den tron att det var fråga om artillerield från något fient
ligt f artyg, satte båda båtarna fart och ökade till 25 knop 
under sick-sackning. Så småningom konstaterade de, att det 
var e tt ryskt flygplan (typ I-153), som fällt två 10-kg spräng
bomber. Flygplanet upprepade nämligen sitt anfall och fäll
de ytterligare två bomber, av vilka dock endast den ena 
kreverade, men den krevaden inträffade framför bo<Jen på 
KM 28, som därvid erhöll en d el splitterskador. Dc~sulom 
sk~dades fartygschefen. Vid ett tredje anfall, som sattes in 
fran 150-'200 m höjd, togo bå tarna flygplanet under eld. 
~~h det återvände därefter i riktning _mot Lav~nsam·i. KM
latar na satte nu kurs mot Mussala, cht d e anlande kl 0-!30 
den 8/5. 
f· N~~ten mellan den ?-6 juni utfördes en ny mincrings
~atn s t ot mot Lavansaan. Den skulle utföras för komplctte
Eng av do e ofull~ tändig~ linjer, s?m lades natt~n 7 /5_-~/5. 

!Jdas lva KM-hatar (I\.M 6 och 28) skulle utfm·a mmfall-
111llgen , m en en tredj e båt (KM 29) skulle följa med som re
servbåt (säkerhctsbåt) med uppgift att taga hand om be-
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Bild 3. Sovjetiska pansarmotorbå tar. 

sättningen och f ö biträde, om någon av de andra balarna 
ev skulle bli sänkt eller svårt skadad. 

Kl 2040 den 5/6 angjorde båtama Someri, där dc av de 
finska bevakningsstyrkorna erhöll detalj er ad e uppgift er aJJ· 
gående de ryska sjöstridskrafterna vid Lavansaari. Ungefa_r 
24 fartyg av olika typer funnos i eller omkring LavansaarJ. 
I hamnen fanns en kanonbåt typ Moskva, en större :'\.ngare, 
vidare mtb, msvp och bevakningsbåtar. Fyra bevaknings
båtar lågo norr om ön, och från kl 2200 varje kväll p :1trullej 
rade två bevakningsbålar 3--!' ulanför hamnen. P å grun~ 

av dessa upplysnin'gar beslöto sig tyskarna för att m ed tva 
båtar taga sig ostvart över Peninsaari och därifrån nalkas 
Lavansaari. ben tredje båten skulle under denna opcra ~ioi~ 
hålla sig 2-3' nord Kielkauri och - om minfällningsfo re 
taget kunde utföras oupptäckt - skulle alla tre tiltarna 

49.') 

Bild 4. Förtöjda och maskerade sovjetiska pansarmotorbåtar. 

d~reft t:;,r samlas och anfalla dc NV om ön liggande bevak
nmgsba tar n a. 
H~.:'e! var ti!l en början alldeles blankt, men senare öka

de SJ oga_~~gen bil s_~yrka 3, det mulnade, blev disigt och regn
skurar forekom har och var 

Kl 2230 lämnade KM 6, 28 ~ch 29 Someri. Kl 2302 detache
rades KM 29. Efter kursändringar kl 2307, 2315 och 2347 sik

l~des ~n Peni~1saari och samtidjgt den första ryska bevak
nmgsbaten. Baten passerades pa 300-400 m avstånd. Sedan 
de passerat även en andra bevakningsbåt, öppnade denna 
fulspru teeld med gröna spårljus rätt upp i luften (förmod
tl~en någon provskjutning av vapnet), vände därefter oc!J 
O]Jd e efter KM-båtarna. Den syntes strax därpå ångra sia 

kel~ å tervände till sin tidigare _plats. KM-båtarna behöll~ 
b Ut s oc_h far! och passerade 8 mu1Uter senare ytterligare en 
evaknmgsbat på c:a 10 hm avstånd. När dc siktade Lavan

~aari , satte de något sydligare kurs och sökte sia in mot söd

ka ?nl~ ten på öns NO-sida. Kl 0012 (den 6/ 6) sattes fällnings
Ul s over norra bukten, och minfäll n ingen bör]· ad e· min-

av to ' 
s ~n d 250 m, bottendjup 12- 18 m. 
Nar den sista minan var fälld, upptäcktes på c:a 10 km 

avstånd en stillaliggande rysk bevakningsbåt nord Kielkouri. 



496 

Den blev totalt överraskad a v d e inifrån hamnen o kC?mnJ ande 

tyska båtarna, vilka voro klara oatt ~::nned~lbar~. ga hll anfall, 

men icke förrän avståndet nedgatt till~ :a ~O n1 oppn~de .d c eld 

och överöste ryssen med 15 mm proJektiler. KM b gl<:k in 

ända p å 20 m avslå !1cl och tog .(~.äck och bryggo~·. ~uHlc.r eld, 

medan KM 28 lade sm eld mot SJalva skrovet. Utld.~.,_eJ~ hks
0 111 

en h el del andra b esättningsmän stupade under forsoke n att 

bemanna aktra tornet. Från ryssens akterskepp slo.~ sti<:k. 
fianunor ut efter en explosion inombords . Mot nwnoYcrto1·_ 

net och pjäsernas sköldar endast studsadec de tyska knlor~la. 

Vaklbåten, som var en rysk pansarmotor~at, hade en hcvap. 

nina av 1- 76 och 3-"15 mm kanoner. Efte~·som ryssen !on. 

far~ndc låa stilla, bedömde tyskarna att stnden var aYgJord, 

och från IfM 6 gjordes ett försök a t t änlra båten, m en de tta 

misslyckades på grund av sjögången. Från ett par me te1·s 

avstånd kastades från KM 6 t re handgranater och en .klo t

formad burkladdni ng upp på båtens däck. B_urldaddn lllgen 

rullade över däcket, gick i sjön p å motsatt s1doa och explo

derade i vattnet. Handgranaterna kreverade p~ bryg~a och 

däck. Plötsligt satte sig ryssen i rörelse och gJord e ~ sam

band dänned en kraftig gir och försökte rammaJ\.M ob, men 

detta misJyckadcs på grund av att rysse1! .. va t~ for. l ang~a 1 ~1 

och tung i m a növern . KM .6 han.n unda n . r\ar sa I~.M 2/S gJ~ I: 

cfe anlopp för ett nytt anfall, g 11 ·a~le ry.ss8.~1 mot for. a.tt , 1:~.~

ta även delta anfall med ett ramnm gsforsok men mtssl: cka

cles. Ryssen avlossade nu fyra 45 mm gra~~atcr, m en mc~ ·a 

blev det icke, tv KM 28 kas.tade två »skrackbomhcr». :li
ka detonerade v.id ryssen, som därefter under r ökutveckllllg 

och med slagsida bdc sig tvärs sjön. KM-båtarna, .~mn be

dömde sig s~kna möjligheter alt med sina vapen sa tta ry~
sens pan~rad e pjäser ur funktion, satte kurs nord;·art o~:~ 
drogo sig under dimbildning från d en skadade ~a tc~1 °~ 1~ (Jet i o"vrigt rätt farliua grannskapet. Under den l nll_nut 

' • t"> ~ . . o .-n. ·l ' tl sedan 
Jå naa eldstnden hade tyskama avlossat o::>~~ .~~o · · . 

KM~båtarna avlägsnat sig, sköt ryssen några grona l y~-;k~2o ;~ 
men först 8 minuter senare började strålkastare p a IC ·t 

kouri söka över vattnet. F ö t~·ektes icke striden h a tilJas 

några åtgärder iland. , · . . -155 

KM 29 anslöt siu lill aruppcn !l' ost Somer1, och kl O ]" 
~ ::-> . • . . • • b . l ]\'{ ] SSa ,,, 

den 6/ 6 voro d e tre hålarna tillbaka 1 sm as Vl~ ,1 · · eri. 

Den 10/6 förflyttade .. sig KM 0.• 2~~ 29 och ~.o. l1ll ~~;_1111
1y[ld 

varifn1n gynnsamma vaderleksforhail~nden f01 en ic · 

operation lättare sku.!le kunna utnytt;~ a.~ .. f , . . .. vädret 
De ljusa sommarnallerna och det 1 ovngl \ackt a 
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d kl ar och molnfri himmel omöjliggjorde varje tanke på 

J l~ e111 5 t öt, och r edan den 12/6 beordrades båtarna tillbaka 

f\~ l\1ussala, och den 13/ 6 överföreles KM 6 och 28 tm Reval 

II, order av Chefen för Marinkommando Ost. 

pas amma dag avgingo KM 29 och 30 på nytt till Someri, 

en resullatct blev det heller icke denna gång. T o m under 

Il~tterna var den på 13' avstånd liggande Lavansaar-i och 

~e två nord därom patrullerande bevakningsbåtama synliga 

för blotta ögat. Den 15/ 6 blevo KM 29 och 30 beordrade först 

till Helsingfors och därifrån vidare till Rcval, där »Siidcrau» 

sedermera hämtade dem och avlämnade dem i Kiel den 12/ 7, 
där de undergingo översyn. 

För st den 9/8 voro de fyra båtarna tillbaka i Rcval, och 

den 15/ 8 voro de klara att åter börja sina raider. 

Den 20/8 omkring kl 2000 inträffade båtarna i Someri för 

att där avvakta lämplig lidpunkt för en planerad framstöt. 

Denna gång hade ryssarna tydligen observerat, att bålarna 

löpt in , ty under natten utsattes dc för ett våldsamt eld

överfall från 13-cm batteriet på Lavansaari samtidigt som 

flyget belade den lilla ön med bomber. KM 6, 28 och 30 to

talfö rstörcles och KM 2~) skadades. Personalförlusterna ut
gjord e 8 döda och 14 sårade. 

Under loppet av september anlände fyra nya KM-båtar 

(5, 8, 19 och 27) till Reval och med KM 2H, som reparerades, 
uppgick antalet båtar till fem. 

Den 10/ 10 ombaseracles båtarna för egen maskin via Hel

singfors till sin tidigare bas vid Mussala. Den 15/10 kl 2030 

lämna d e alla båtarna basen för ett mineringsföretag mot 

ryssarn as farled nord Schepcl. Minorna skulle fällas i den 

del av leden som låg syd 6001,5 och ost 2915 (d v s angö

ringsleden Kronstadt-Leningrad), och dessutom skulle ev 

påträffade, fi entliga båtar anfallas. 

Minlasten utgjordes av*) 

RM: 8: 2 st TMB Grön, 2 st FMC 

KM: 5 : l st TlVIB Grön, l st TMB Blå, 6 sprängbojar 
RM: 19: 2 st TMB Rö el , 2 st FMC 
RM: 27 : l st TMB Grön, l st TMB B1å,2 FMC 

KM: 29 : l st TMB Grön, l st TMB Blå, 6 sprängbojar 

1 Sl~i ss till minfällningsplan: se bil l. 
nstalln i ng a r. ..........____ 

*) Beträffande minmaterielen , se bil l. 

36 
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TMB: Armcringsfördröj n ing: 12 timmar 

Steginställning: 2 st TMB Grön- l steg 
3 st TMB Grön- 2 steg 
(för TMB Röd och TMB BH1 ana 
ingen stegit~?tällning, därför san~~: 
likt O steg. Ovcrs. anm.) 

FMC: Mindjup: l m. 
Sprängbojar: Mindjup: 13 och 17 m . 

Havet låg lugnt, det var fullmåne med god sikt och \'i n. 
den friskande, när båtarna lämnade basen och sa tte kurs 
ostvart genom. skärgård~n _mo_t Kiuskeri . (Vi~dsk~t:e n)_. Där
ifrån styrde de kurs 11;:) till on Torsa~n C~V ~Jorko) och 
vidare längs kusten till Seivästö, som s1ktades tvars kl 0230. 
Efter att därifrån ha satt kurs 135°, beräknad e dc all med 
11,5 knops fart vara på utgångosläge kl 0352. Kl 03:~;) upp
täckte de på c:a 1.000 m nvstand en ~·ysk b_ev alu~ lllgsbat. 
Oberoende härav behöllo de kurs och fart, vilket Icke var 
så särdeles lyckat med tanke på att dc hade m å n en i bak
arunden och från ryssen sett skulle de snart avteckn a s1g 
tydligt n~ot den ljusa horisonten. R~sse.n upptäckte dem ock
så rätt snart och avgav två igenkannmgsanrop (bokstaver
na DA) med grön, avbländad signallam1?.a. ~{M~~åtarn a fort
satte utan att svara, men när ryssen plotsllgt andrade kurs 
.och ökade farten till ungefär 18 knop, girade d~ .. styrb ~Jr<1 for 
att komma bort från den ljusa bakgrunden och for att 1d.::; bli 
avskurna från r e trättvägen nordvart. Sedan den ryskabaten 
girat, avfyrade den e1~ röd-gr_?n lyskula, vill~en hcsva~~d~: 
med en vit lyskula fra n ett langre ostvart llggande be \ al 
ningsfartyg, och sedan öppnade l?åda -~ld. Först var ~!:t e~:j 
dast kspeld, men efter c:a ~m mmut ?PPD ~de d e oc~~~a e l 
med 40 mm akan. En tredJe hevaknmgshat, som dok up\ 
från sydost, blandade sig också i striden. KM-båtarn a b~sva· 

d f .. l · t .. ff o l f ors ta radc omedelbart elden, och c te .;: m ra ar pa c en c ·t 
bevakningshåten, som vände sedan c:a 500 skott lossats lll:'ö 
den Mot den i sydost stående ryssen avgavs också c :a _2? . . . .. l .. 1' t a t rH n skott. Tyskarna själva klarade sig m~r .;:v~rc 1_g n~.to., sig 
träffar, men de tvingades att u!1der ch~_Ih_I_~d_nmg so k,~ nda 
mot kusten. Två av dc ryska hatarna forfol]dc d~l1l . a en· 
till väst Seivästö, men utan. att å~ terupptaga cl~.g~v n,J ngför 
Dc påp~sslig~ r~rska bevaknmgs~a ta rna_ h_~dc . dau.~l : c~a gel· 
clcnna gana forhmdrat det planerade llllllfallnmg.:;fOI C 0 •nr • , M • • d t o , .. el }J O],, Under striden hade KM 29 g] ort sig av mc va sp1 an ,., 
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... att be reda den egna kulspru tan fria skjutvi nklar. Spr äng
f~jarnao fä ll c~ es på 27 m vatten. F ö bchöllo båtam~ .. s i n_~ 
]J inar. Alc rvagen nordva rt togs m ell an fastlande t och BJorko, 
Jll·h därifrån västvart genom skärgården. l\'lcllan k l. OG1!1-
~J10 m åste .. de an kr~ vid Pulli_~1nicn1i på w-und a: t.i()cka. 
J{! 0845 an landc d c llfl bukten oster om Pui~ J onsaa~·.l, c!ar dc 
]Junkrade. Dc fortsatte sedan genom den mre skargardcn, 
och kl 1515 den lG/ 10 vor o dc ti ll baka i Mussala. 

Den 20/ 10 gick KM-divisionen till Koivisto och fortsatte 
därifrå n kl 1730 för en framstöt, vilken dock genast måste 
avbrytas på grund av den r å dande sjögå ngen (3- ;}) . Den 
22-23/10 å tervände dc till Mussal a. 

Den 26/ 10 lämnad e bålarna p å nytt basen och gingo via 
pukionsaari till Koivisto, som d e lämnade den 27/ 10 kl 
0140 för att fortsätta infekteringen av leden n ord Schepc1. 
Var och en av d e f em båtarna m edförde nu 2 st TMB Blå, 
1 st TMB Höd och 1 st TlVIB Grön. I disigt, tidvis molnigt 
väd er och svag sjö satte båtarna kl 0245 kurs ~)6 ° längs finska 
kusten ost Seivästö. Dc girade kl 03-12 lill b1rs 160° mo t 
fällningsområdel, samtidigt som KM 5 och 27 sändes fram 
till förligt läge p å den aktra gruppens babords b og för att 
draga p å sig och locka bort ev ryska bevakningsbåtar, så 
att de tre andra båtarna så ostö rt som möjligt skulle få 
fälla sina minor. Avståndet mellan grupperna var c:a 1.000 
m. Den förl iga gruppen låg c:a 300 m babord om den aktra 
gruppen s kurslinje. När 3-båtsgruppen var kl a r, skulle äv,.;n 
2-bå tsgruppen försöka utföra sin fällning, Under förflvtt
ningen siktades inga ryska fartyg, och (detta fall skt1lle 
den framskjutna gruppen fälla sina minor, när den upp
n~ d de utgå ngsläge. IG 0414 var d en förliga gruppen på fäll
nmgsläge och verkställde minfällningen på kurs 160° med 
10 knops fart. Strax innan minfällningen var klar siktades 
e~t litet, ryskt bevakningsfartyg om haborc1. D~t syntes gå 
Pa kurs 230° och avgav ett tydligt igenkånningsanorp. ~ågo t 
sv~r avgavs. icke, m en så snart KM 5 och 27 h ade fä llt sina 
1hlnor, girade de till nordlig kurs, och det gjorde i:1vcn den 
ryska b å ten, m en den girade efter en stund till ostlig kurs 
~~~~ ~.toppade.0 Inga vltcrligare anrop eller andra å tgärder 
~.tmarktcs fran ryssen, och lugnet fortfor iisen sedan strax 
~a:e~ter ytterli~.are två bcval,:ningshåtar sil~tadc~ i ost.o Un-
1 .. el hden had e aven den andra gruppen ostort natt utgangs
~ge och verkställde minfällningen m ellan kl 0-117 och 0-124 

l~a kurser mellan 180°-200 °. U1~der fällningen kunde dc bå
ca. RM-grupperna konstatera, att de fingo sina niinlinjer ptt 
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avsedd plats, ty linjerna lågo tvärs Kronstadlfyramas cn . 
linje. När andra gruppen var klar, sattes k u rs 3--10°. Snnn'
d i_~t si l_~tades _et~ fjärd_e bevakning~fartyg, son~ .. : ·ar hct yt~l i ~~ 
ston·e an de tHhgare s1ktade, men a.ven detta foLl10ll s1g hll\. 
sändigl passivt. Tyskarna drogo s1g nordvart utan ntt an. 
falla bevakningsbåtarna. Med tanke på kommande ope rat io. 
ner i området, ansågs det vara fördelaktigast~ om be vak
ningsb Ettar na icke irriterades. KM-gr.~lpperna forc1~ ades sy<[ 
Seivästö, och där mötte också tre fmska bevakm ngsbnt;11. 

som eskorterade tyskarna till Koivisto. Dit anlände dc 1d 
0635. under operationen tjänstgjorde en finsk för binde he
officer på KM-divisionen, och H-båten H 139 hade av L' hcfen 
för Marinkommando Ost beordrats till Koivisto för ntt L v 
medfölja KM-divisionen vid d ess frams tö tar och dän·i l upp
hålla sig inom UR-distans. Härigenom tryggades radi oför
bindelsen med basen. 

En förnyad framstöt natten 30'-31/10 avbröts p å gru nd 
av tjocka, som avlöstes av tilltagande vind, men den 3/ ll 
kun~le divisionen åter löpa ut. Operationen gällde fo 1·lfa
rand e farvattnet Schepel-Kronstad t. Tyskarna lämn ade 1\(: i
vis to k1 0030 och passerade syd Seivästö k l 0148. I sa mma 
gruppering som vid föregående framstöt saltes kursen ost
vart utefter sydkusten. Den förliga gruppen bestod nv K!VI 
27 och 5 och den aktra av KM 19, 27 och 29. 

UK-anläggningen h avererade på DC-båten (KJYI 19!. kl 0~_-!0 
och DC embarkerade på KM 29. Under denna m.anover fo~·
lorade KM 27 kontakten med sin ledarbåt och hängde stg 
istället på den framförvarande gruppen som tredje hål. men 
kallades tillbaka. Först kl 0357 var fö rbandet ordnat och 
satte kurs 160° mot fällningsområdet . Vid Kronstaclt och de 
nord därom belägna forten iakttogs livlig strålkastarverl•
samh el. Fran1.emot 0105 upptäcktes i en strålkastarkägl a _a ll 
tre rvska bevakningsbåtar bcfunno sig mellan de båda hM
gruJ?iJerna, .. vilka dock icke p~ någ?t sätt st_örde_~· Fö rl~a.t~d~~ 
chefen bedomde, att den relativt harcla ostl1ga 'mden , ot0 

. 

sakat en väsentlig avdrift, och när denn gång inga f .. vrat 
kunde upptäckas, beslöt han med anledning av de t osakrn 
bes ticket att avbry ta operationen. Han vände med gruppe!~~ 
P.å UK gav han k l 0-105 även order h ärom till den fra l1lskJ l1 
na_ gr~lppen, _som ~_og emot o~h kvitterad e meddeland e~, , !~: rl1~ 
1mssforstocl mneborden och fortsatte. Efter en stund . s1 ~~ : o
I~M 27 ~ngöringsfyren ~'olb~1ki1~ ~amt. _:nsfyrarna 1 ,111&{'N1 
ll ngen v1d Kronstadt. Ef~er atslol~1gt gn~_nde l:wd.e dc ., 05_ 
27 och f)) k l 0438 tagit stg fram hll ett lage v1d mseglt .1.~ 
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[vral'l~_as cnsli1~je oc~1 lade sina mit~or. t':ärs d enna. På grund 
,;a 0s~kcr~1et 1 ~esticket kunde mmlm Jernas lägen på fyr
nslinJ en Icke ~1arma_re anges De båda KM-grupperna sam

~1anträffade vast SelVästö och löpte in i Koivisto Id 0720. 
}\edan kl 2330 samma dag (--1/ 11) startade i'YrB KiVI-båta r 

på nytt m ot ~ch~pel: K~ 27 och 5 medförde på nytt vardera 
z st FMC (d]upmstallmng l m) och KM 19 och 29 vardera 
4 st. TMB. _Båtarna opererade åter i två skilda grupper, och 
311marschvagen var den vanliga. Nä r de nalkades fällnings
området, upptäckte första gruppen plötsligt en lit en skugan(ng 
rätt fö rut och i sista ögonblicket konstatera des, alt det ~-~r ö;1 
Tolbukin och gallerverksstativet på den på ön beläo,1a h
ren, som man siktat. Gruppen vände och tog sig fi"i~·hi öl1. 
Kl 0310 började minfällningen. Minavstånd 220 m , va tten 
djup 15-18 m. På grund av att Kronstadtsfvrarna voro 
släckta, och man enelast hade Tolbukins fvr att orientera 
sig på, kunde minlinjernas lägen icke h eller. denn a gång be
stänunas m ed n{tgon större noggrannhet. ~~ir leclarb[ttcnc fäll
de sin andra mina sprängdes på c :a 1.000 m avstånd 
en vid !öregående frmnstöt ullagel mina, men den kraftiga 
detonatwnen tycktes icke ha uppmärksammats av ryssarna . 
Hela opera tio nen genomfördes ostört. Förmodligen hade he
la området redan spärrats såsom va rand e minfarligt. Efter 
slutfört uppdrag gingo båtarna - fortfarande gruppvis -
und er hög fart å ter till Seivästö, fortsatte väst Björkö mel
lan Halli och Kiuskeri (Vildskären) och vidare västvarl ae
~om skärgårelen till Mussala, dit de anlände kl 0850 (d~n 
J/11 ) . 

Den 10/ 11 och natten 18/ 11-HJ/ 11 himnade båtarna ba
sen för förny ad f ramstöt, men båda gångerna måste de vän
da på grund av hårt väder. ~a tten J\J/11-20/11 h ade v~i
~erleken förbättrats, och operationen kom till stånd. Fem 
l\~I-~åtar lämnade basen kl 1845 med uppdrag att lägga två 
nunlm jer vid den röda lysboj, som tidigare observerats nord 
Schep ~l. Förbandet opererade som vanligt i två skilda grup
P~r .. eft er den sedvanliga skärgårdsförflyttningen till Sci
v~sto. Den framskjutna tvåbåtsgruppen befann sig på fäll
n~ngsläge kl 2303 och fällde sina minor på 22- 17 m vatten-
1}l~p , minavstå nd 330 m. Kl 2330 - strax innan den efter-
~lJancle gruppen skulle börja sin minlinje, som skulle läggas 
~-a kurs 205 - observerades två okända fartyg på styrbords-
81~lan , vilka avgåvo tydliga morseanrop. Detta medförde, att 
~lllpp ei~ satte fälln i ngs!~urs. 180° o~h häri~enom mi.~~skad c 
attend.Jupen snabbt. Nar dJupet n11nskal till 10 m for elen 



502 

sista båten, avbröt den fällningen, girade till kontrakurs 
0 

·l 
fällde sina två återstående minor 200 m vid sidan on1 dc 1 

tidiga~·e a'~brutna l.~njen, varefter återfärden ant;·ä<l dcs. D~~~ 
der vanclnmgsmanovern konstaterades, att dc bada okän j 
fartygen ändrat kurs ostvart och strax därpå blev det k luc·~ 
att det icke var fråga om ryska fartyg. Det var dc lva K~i~ 
båtarna i den andra gruppen. Dessa hade för övrigt icke av. 
givit några morscanrop. Det var mån- och stjärnljusrcfl cxe. 
från plcxiglaskupolerna över deras kulsprutor som hade la~ 
gits för morsesignaler. Den röda lysbojen, som man ti d iaa re 
trott sig ha sett nord Schepel, var i verkligheten ingen "'tvs
boj utan en ganska högt belägen blinkfyr inn e i land; fÖr
modligen en ledfyr in till något ryskt flygfält. Kl 0;) 12 Yar 
förband et tillbaka i Mussalabascn. 

Den 1/ 12 börjades nästa framstöt, men den m·briits på 
grund av dåligt Yädel'. När förbandet nästa dag efter al l ha 
förflyttats till Koivislo skulle lämna denna hamn kl 21 1.\ in
träffade en svår bensinexplosion på KM 27. Slwdorna hle
vo så stora att båten sjönk c._:a 100 m från hamnpi ren. Av 
besättningen sårades en man svårt och en lätt. Även K:vr 5, 
som befann sig i närheten, erhö.Jl skador. Olyckan m~'d fiir

de, att den planerade operation en inställdes . 

Förbandet startade sitt sis ta minfällningsföretag fö r å ret 
den 3/ 12 kl 0145. I dctla deltog endast KM 8, 19 och 2\:l . På 
vanliga anmarschvägar via Seivästö och finska sydkus ten 
ost därom, satte förbandet kl 0-134 - något senare till tiden 
än vanligt - kurs 180° på Kronstadt. Minfällningen verk
ställdes fulll oupptäckt strax efter kl 0500, men även de nna 
gång förekom osäkerhet i besticket. Minlinj en lmnd c icke 
läggas som planerats, ty vattendjupen minskade snabbt, och 
när djupet n edgått till 16 m avbröts fällningen, och d c fyra 
sista minorna fälldes efter gir babord till kontrakurs pa ra!· 
lellt med den avbrutna minlinjen. På väg från fällningsoJ1l· 
rådet konstaterades att ryssarna lagt ut en vit lysboj vi d el; 
tidigare lagd tysk minlinje. Kl 0718 voro båtarna till baka 1 

Koivisto. 

D\en 7/12 detonerad e den utanför hamnpiren i Koi v i.~to 
sjunkna b å len s fyra minor, och därmed var bå ten tota ]for· 
störd, och d e planerade bärgningsförberedelserna av\'?cl~
lades. Någon eller några av minorna hade sannolik t 1ck~ 
varit säkrade, utan hade armerats när båten sjönk. s teg 
verken hade sannolikt matats fram av passerande fi nska 

bcvakningsbå tar. 
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p en 10/ 12 förflyttades KM-förbandet till Helsinafors och 
den 15/12 ~idare till .!1eval. Därifrån fraktades båtarna till 
ryskland for generaloversyn. 

!(M-förbandets uppgifter år 194.!1. 

Under april månad HJ4L1 överfördes åter fyra KM-båtar till 
}leva!. D essa blevo dock nå order av Chefen för Mm·inöver
]{omman~lo Ost i~1satta på Peipussjön under den nya divi
sionschefen Lt z Sce H. Busse. KM ::>, 4 och 22, vilka då ännu 
voro kvar i Tyskland för översyn, tiJlfördes också förbandet 
und er sommarens lopp. 

I slutet av augusti återfördes båtarna till Reval. Därifrån 
förflyttades de ännu tjänstedugliga KM 3, 4, 19, 22 och 29 
för egen maskin till Swinemiinde, där de avrustades. Under 
förflyttningen hade de bl a medverkat i avvärjandel av ett 
ryskt flyganfall och därvid skjutit ned ett bombplan. KM 5, 
som var skadad, hade blivit kvar i Reval och föll där 1 

ryssarn as händer. 
Den 21 / 11 1944 kom en förfrågan från armehåll angående 

möjligheten att ställa tre KM- och sex KS-båtar (Kleine 
Schnellboote) med besättningar till armens förfogande för 
Friebes Haff- eller masuriska sjöflottiljerna, men detta var 
icke m öjligt. 

De i Swinemtinde avrustade båtarna blcvo till slut ryskt 
krigsbyte. 

Rej'lexioner. 

, KM-båtarnas operationer hade av chefen för 31. msvpflj, 
I~apt . z. See H. J. von Ramm, organiserats med stor skick
hghet och mycket tålamod, och divisionschefen, Oblt. z. See 
Heynmann, visade, att krig även kan föras med de minsta 
f.artyg. Operationerna hade störts vida mindre av ryssarna 
a!1 av väderleken och de upprepade tekniska fel och have
l'Jer, som ständigt inträffade. Ingen KM-båt sänktes inom 
rysskontrollerat vatten i Finska viken; dock kan man fråga 
SJg, om ryssarna ledo några större förluster på grund av dc 
sammanlagt c:a 100 minor som KM-båtarna lade ut. 

1, Att. de relaterade minfällningsoperationerna i Finska vi
.'ens m r e del voro möjliga berodde på att ryssarna från bör
J.an saknade samt senare torde ha haft dåligt fungerande 
ladarm ateriel. Det är dock förvånansvärt, att det särskilt 
sotnmaren 1943 var möjligt för KM-båtarna att uneler ljusa 
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nälter tränga in i inre ryska vatten. Den ide::di ska op 
rationsperioden för KM-båtarna var egentligen hösl n1nne
derna, ~1.~el~ då utgjord.e vä~ledeken _ofta ett svårt hin der. Si 
snart SJogangen uppg1ck hll mer a n 3- --1, kur;cl c ha ta rn 
icke operera till sjöss. a 

Kl\1~-båtarna voro btggda . för a~t km:_na v~rks_täll a dold 
fällnmg av bottenavstandsmmor, vilka fordes 1 nunbn m11 a1

. 

Tanken var, att pågående minfällning icke skulle ku nna iakt~ 
tagas utanför skrovet. Det hade måhända varit hätl rc , 0111 
tyska krigsledningen fått ryssarn att tro, att fr am stötar na 
inneburit fällningar av större antalminor än vad som i ve1} _ 

lighelen skedde. Detta kunde ha resulterat i att ryssarna_ 
ge nom blotta osäkerheten om. minföretagens omfal lmn g _ 
ansett sig nödsakade att avbryta underhållstransporl ct·na 
till de framskjutna öarna i avvakt an på tidsödan de min
s ·cpningar. 

KM-divisionen och dess moderfartyg förfogade ~;am man. 
lagt över c:a 180 man, och under varje framstöt förb ru kade 
en 5-båtsgrupp c:a 16.000 liter flygbensin. I förhålina de här-
1. ill voro resultaten av verksamheten något magra. Detta 
framfördes också av chefen för 31. msvpflj i en rappor t av 
den 31/10 1943, vari han föreslog, att man istället Jiir lOJ
bålarnas bottenminfällningar skulle sätta in H-båtar fii r ut
läggning av en kraflig spärr av förankrade minor och sYcp
hindcr. 

Förvånande är den kon staterade dåliga utkiken pa dc 
ryska bevakningsfartygen samt den brist p'å reakti01.1. som vi
sades, när de upptäckte de tyska båtarna. Synbarllgc n "?ro 
dc ryska båtarna icke ens noga med utkiken när egen far
tygstrafik var att vänta. Dc godtoga uteblivna svar p a i ~en
känningsanrop, läto sig ofta nöja med av tyskarna <Wgl\'J:a 
falska anrop eller svar och lät oftast uteblivna svar allt for 
länge fördrö ja sina å tgärder . Det visade sig tydlig t YHI cle 
tillfällen, då de ryska utkikarna voro påpassliga -- sa soll1 
t ex fallet var den 15- 16/10 19-13 vid Schepcl - att tyskar
na icke hade möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. 

Ett a nnat anmärkningsvärt förhållande var, att ry~sarna 
så ofta höllo fyrarna i Kronstadtområdet tända. 
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Bilaga 1. 

Tekni,~ka uppgij'ter m m belräjfamle viss, texten 
omnämnd mat eriel. 

J{M-båtar (Ki.islenminen-Bootc). *l 

Byggda p å tyska och danska varv. Dc första enheterna 
färdigställda 19-!2. 
Deplacement 15- 16 ton. D im.: 15.~)5 X 3 X 1,1 m. 
Träskrov. 36 tvärspant. Spcgclaktcr. Dimbildare. 
Huvudmotorer: 2 st BM\' 12 cyl flygplansmotorer om var
der a 650 Hkr; båtarna kund e alltså [eke backa m ed hu
vudmotorcrna. 
Marschmotor om 36 Hkr. som kunde kopplas till styrhords 
propeller. 
Fart, högsta med huvudmotorer 30- 32 knop; med marsch
motorer 4--5 knop. 
Bräns.kförråd: 3.260 liter flygbensin i -.l. tankar. 
Radiobtrustning: OK-anläggning; telefoni och telegraf i. 
Bestyckning och beväpning: 2- 15 mm ksp (en flh och 
en lv), 2 kpist samt eldharidvapcn. 
Minkapacitct, max. 2 st TMB, 2 st FMC, --1 st sprängbojar 
oCJh 4 st »:;;kräckhomber». 
Minfällningsanordningar: 4 minbrunnar samt skrån för 2 
minor på däck. 

Redan från leveransen (1\.l-12) voro KM-båtarnas motorer 
konstant utsatta för driftsstörningar och haverier - främst 
brott på kopplingarna - men efte r vissa omkonstruktioner 
sommaren 1943, blevo motorerna någorlunda driftsäkra. 
Skrov och propellrar däremot förblcvo som ursprungligt 
mycket k ä n slig a. 

Även raclio~nläggningarna fungerade otillfredsställande 
~ch voro ständigt utsatta för haverier. ('Y[otorvibrationerna 
overfördes till skrovet??) 
. Båtarnas flygbensinförbrukning blev dyrbar, och eftersom 

hl!gången på den varan dessutom var begränsad, gjordes 
llnder oktober 194--1 försök med syntetisk bensin (Ottokrafl----*) övers. anm.: Enligt författaren har förkortning en KIVI denna bety-
delse. I vissa fall har förkortningen ansetts stå för »Kleine Minenlegen 
Och . T 
d · l aschenhuch -53 finnas KM 1-36 upptagna, men här med bety-
elsen »Kiisten-Minenräumboote». 
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stoff-brunkolsbensin, blandad med bensol). Försöken heldes, men då voro tyskarnas tillgångar av syntetisk J)c 11 ~fredan slut. 
' n 

Mintyper.*l 

TMB: 

TMB I: 

Torpedmina typ B. Bottenavståndsmina. Utlades från övervattensfartyg eller uh. (Ku nde föras i torpedtuberna) . Laddningsvikt c :a -i30-
580 kg. 

B.ottena:ståndsmina .med,_magn etisk a vfyr.ning (mduktwns-) Laddnmgsv1ld 580 kg. A rnH.Tmus. begränsning till djup mellan G- 20 m; d ,~s minan annerades icke, om d en hamnade på för på att d en endast var avsedd mot ÖYenatt ensstort eller för litet d.i up. (övers. an m: T yder fartyg). Anordning för armeringsförd röj ni ng 
och steginställning. 

TMB Grön: Samma som TMB I men med akustisk avfyrn ing. 
TMB Blå: Samma som TMB I n1en med villkor - pn vcrkan vid magnetfi:iltsförstärkning. 
TMB Röd: Sanuna som. TMB I men med villkor - p n ve rka n vid magnetfäl tsförsvagning. 

FMC : 

UMB: 

Stöhnina typ C. Lodförankring. Laddningsvikt cirk a 50 kg (Totalvikt (mina??) 130 kg). Inställbara mindjup cirka 0,5-5 m. Fällningsdjup 4-145 m. I allmänbet avsedd m ot svep-
fartyg (svephinder). 

Stötmina. Lodförankring. Totalvikt 630 kg. Inställbara mindjup 1-30 ;n. Indelad i tre typer 
efter arten av tillsatse r. Typ A: Försedd med passivt svepskydd av 
elektrisk typ. 
Typ B: Förseeld med kort kätting oeh sa~ . 

*) övers. anm. Beskrivningen av mintyperna har gjorts något fylJ ig[lre 
än författarens. 
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Typ C: Sanuna som typ B men dess u lom för 
sedd med c:a 22 m (12,5 famnar) lå nga pro
pellersnärj are. 

Svephinder. Laddningsvikt c :a l kg. Inställbara 
mindjup 3-50 m (vikt 160 kg ??) 

(Schreckbomben) En med 60 kg sprängladdning 
försedd bomb, som detonerade, när den sjunk.it 
till c:a 2m vattendjup. (övers. anm: Enligt förf. 
inträffade detonationen 30- 200 sek efter fäll
ningen. Detta tyder på, att förhållandet vild
volym voro så avvägda, att bojen hade obetyd
lig sjunk kraft). Ett attackvapen, vilkets verkan 
väsentligast utgjord es av ljudeffekten och ett 
c :a 100 m högt val tenuppkast (Bluff-Kamp
mittel). 
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Triumf och tragedi. 

Av Kommendörkapten M . ST ARCK. 

\\'inston Churchill har nu avslutat sitt stora arbclc The 
Second \Vm·ld \Var. Scx mäktiga volymer ha därm ed p ubli
cerats inom en tidrymd av sju år, vilket måste b e tecknas 
som en enastående prestation av en man, som närma r sia 
åttio år och samtidigt haft åtskilligt annat att syssla mecf 
Den nu utkomna volymen har erhållit underrub riken 
» Triumph and Tragedy»; enär Västmakternas och Sovjet
unionens överväldigande seger än så länge icke fö n nätt 
bringa allmän fred till en orolig värld. Denna rubrik utgör 
en 'lika kort som dyster och träffande summering av v~i rlds
läget och säkert har det varit en stor besvikelse fö r segerns 
kanske främste organisatör, att han icke kunna ut byta or
d et »tragedy» mot ett med bättre klang. 

Skilclringen börjar med den stora invasionen i '0:' orman
die och klipps tvärt av den 26 juli 1945, då Churchill som 
följd av det allmänna valets utgång tvingades avga som 
premiärminister. Krigets sista veckor ocl~ segern över Ja
pan beröras sålunda icke, vilket med hänsyn ti'll verkets 
titel först väcker förvåning. I själva verket är em ell ertid 
det plötsliga slutet fullt l~giskt; Churchill har h ela t id~n 
skildrat kriget som han själv upplevat det och an ser sig 
självfallet icke ha mer att säga, sedan han så ovän la t av
kopp'lats från makten. Kanske utgör det ocks:"t ett tecken 
p [1 hans bitterhet över att ha blivit ratad i segerns st und, 
en bitterhet, som även spåras i en fras i bokens sln l: »val· 
jarnas inställning hade blivit så överväldigande u ttryckt, alt 
i,cw icke önskade ens för ett öaonblick kvarstå som a nsvJ-J ' b . u 

rig för deras affärer». . 
CFjärran vare det, alt i detta sammanhang försök a gJV ~l 

någon karakteristik av Churchill som författare . D et Jl]{~ 
dock framhållas, att den behandlade perioden erbj u der e 
säl'lsynt rikt stoff och att detta behandlats på samm a lysan· 
de sätt, som präglat de föregående volymerna. 
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'fyngdpunkten i skildringen ligger alltjämt på det poli
tiska och s_trateg_isk_a l~lan~l; ~11åhända har Cl_mrchill till 
ch m ed skarpt sm mstallnmg 1 detta avseende 1 medvetan

de om att_ de .. operativa händelseförloppen numcc;ra i stort 
sett äro val kanda. 

Av sto rt intresse är bland annat de brittisk-amerikanska 
diskussionerna rörande landstigningen i södra Frankrike 
50mmar en 1944. Från början avsågs, att detta företag skulle 
äaa r um ungefär samtidigt med stöten mo! Normandie; op e
~·~tionens mål var ju i första hand att d raga styrkor rt10 t 
söder och därigenom underlätta huvudanfallet i norr. Dc 
erford erli ga styrkorna skulle i huvudsak tagas frå n väst
makternas arnH~er i Italien. Churchill hävdade bestämt, att 
op er ationen var berä ttigad endast om den verkligen igång
sattes samtidigt med Normandieföretaget Utlöstes den se
nare, skulle den få ringa eller ingen verkan, eftersom tyskar
na då sannolikt varken skulle kunna eller vilja sätta in 
ytter ligare styrkor på Rivieran. Sedan det visat sig, att re
sursern a icke medgåvo, att företaget igångsattes förrän i 
mitl en på augusti, föreslog Churchill entr~iget alternutivet, 
att aen eral Alexander skulle få behålla sina slvrkor för att 
öve~ Po-slätten och norra delen av Adriatiska havet, där 
alltså en överskeppning skulle verkställas, gå vidare mo l 
Triesteområdet och Österrike. Denna tanke avvisade" av pre
sident R oosevelt, som icke ville att västmakterna engage ra
de sig i dessa områden och dessutom eftersträvade största 
möjliga koncentration av krafterna till Eisenhowers front. 
Eftersom operationen mot södra Frankrike även avsåg att 
öka Väs tmakternas hamnkapacitet på det europeiska ~fast
lande t, u pptogs då ett tredje alternativ till granskning, näm
ligen a tt slå 1~10t Biscayaområdet, som låg :_,äl till fö~· trans
porter na från Förenta Staterna. Beslutet blev emellerti<L 
a_~t lan dstigningen i södra Frankrike skulle genomföras trots 
fordröj ningen och i detta fann sig Churchill lojalt, äv en om 
~~an upprepade gånger återkom till sin tanke på stöten mot 
Osterrike. Det kan också ifrågasättas, om icke den senare 
Utvecklingen givit ökad styrka åt Churchills argumentering. 
Dnder alla förhållanden belvser diskussionen av de olika 
la~~lstigningsalternaliven utO'mordentligt väl de ofantliga 
lllOJligheter, som äro förknippade med herravälde till sjöss. 
.. Så sn art krigsläget i Europa medgav, började britterna 
overföra stridskrafter till Ostasien för slutkampen mol Ja
Pan. Det är den brittiska stoltheten, som gör sig gällande: 
Churchill framhåller, att Imperiet självt ville {t lererövra si-
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n a fö~·l orad~ b~si ttningar o~ll ick e få dessa återställda , 
en bn cka v1d fredss lutet. E ] h eller skulle det få sbioa ~ Pa 
~-ritterna mottagit am~_rik~nsl~ h jä lp i Europa me~ lc~l t 
lamnat motsvarande stod 1 k nget mot J apan . Amirat r·'e 
:rar i 1~led_n i ngsvis . föga be1~ägen att accep ten~ e~1 bri~;~~ 
f!_otta 1 Sh lla Havet .- m~1enl~anarna bef~mno s1g 1 den lik~' 
s~llsy_nta som lyckliga s1tuatJOne1: at~ <h sp01

0

1era fullt ti]]~ 
rackllga krafter - men som vanligt lostes fragan i salllf· . 
~~ånd, varefter brittiska flottan gjorde stora insatser

01 i 
~stern. Bland annat voro de brittiska hangarfartygen 111 1 
sma yansrade flygdäck ~n mycket värdefull tillgå ng, 11~~
Kannkaze-anfallen satte m. 

Enligt gammal erfarenhet äro koalitionskrig svi\ra a tt fö
ra; märkligt nog synas svårigheterna vara nästan li k a s tora 
i medgång som i motgång. 

Ett särskilt kapi tel har ägn ats britternas kamp mo t dc 
tyska V-vapnen och är utomordentligt läsvärt, då det ger 
en överskådlig bi ld av den första organisationen för för
svar mot robotar . 

De första »flygande bomberna» styrde in över brit tiska 
k u sten den 13 juni, en vecka efter landstigningen i Norman
die. Varnade av sin underrättelsetjänst hade brittern a länge 
väntat på denna nya form av anfall och vidtagit alla länk
bara försvarsförberedelser . Försvaret var organisera t i två 
zoner. Inom den främre - sydliga - av dessa insattes j akt
flyg, som berövats viss utrustning för att kunna n :l ö!;.ad 
fart. Den bakre zonen omfattade dels i och omkring Lon
donområdet grupperat luftvärn , dels en barriär av spån
ballonger. Härtill kom det strategiska bombflyget, som re
dan i december 1943 börjat sina anfall mot utskjutnings
platserna för robotar. Dessa anfall fortsattes självfalle t åv~n 
sedan robotbeskjutningen kommit igå ng; m ed h änsyn till 
svårigheten att komma å t utskjutningsplatserna riktades 
emellertid anfallen då också mot robotförråden, som det 
förefaller med god verkan. 

Det rent defensiva försvarssystemet tog en kraftig tull nv 
d e flygande bomberna men visade sig i ett avseende mindre 
lämpligt: om en robot skadsköts av luftvärn föll den i re
gel inom Londonområdet, medan den i annat fall lzans!ze 
passera t utan att göra någon skada. För att komm a ifrnn 
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detta omg_rupperade~. därför luftvärnet omkring den 20/G 
till nya s tallnmga_~· s<?der 01~1 Loncl~m . I mitten på juli följ
de sedan ~n fullstan<hg omchsponermg av försvaret, som för
delades pa fyra zoner, »helts», nämligen : 

en »havszon» för jaktflygplan, vilka operernde med led
ning av radar och icke f ingo komma närmare kusten än 
cirka 9 kilometer; 

en luftvärnszon vid kusten ; 

en »landzon» för jaktflyg, vilka vid sina operationer er
]Jöllo viss ledning av krevaderna från det längre södemt 
grupper_ade luftvärnet . samt 

en spatTballongzon 1 anslu lning till London. 

01~~grupperinge1~ t~ll det nya systemet var en prestation 
av hogsta klass: p a fyra dygn flyttades 400 tunga luftvärn ~;
kanon er ot:h 600 :utomatpjäser av Boforstyp jämte tillh ö
rande _personal pa 23.000 män och kvinnor. Samtidig t ut
lades 1 ~· unt ta_~. 4.~00 l~m nya telefon ledningar. D et nya sy
stemet fyllde_ forvantnmgarna och i slutet på augusti nådde 
enda st var SJtmde bomb fram till London. Rekordet sattes 
den 28/8 då av 94 robatar, som nådde kusten icke mindre 
än 90 förstördes . Luftvärnet tog G5, j akten 23 och spärrbal
l?ngen~ a . slutligen två . I bör j an på september anmälde in
nkesnumstern, att slaget om London var vunnet. 

Sammanlagt avlossades omkring 8.000 robotar, av vilka 
2.400 1~ådde London. G.184 personer dödades, medan 17.941 
all.va rl ~ gt skadades. En viktig erfarenhet var, att robotbe
sk]uhungen var synnerligen påfrestande på moralen, eme
d.an r obotarna på grund av sin b egränsade precision, have
~·Ier m n: ofta träffade fullständigt meningslösa mål; det 
lllnebar ~n.g~n som helst säl~erhet att uppehålla sig inom 
~~t ur 1mlltar synpunkt aldng så betydelselöst område så 
Iange delta låg inom robotarnas port e. 
t }n till krigets för hon~~n sis.ta da_~ behöll Churchill den 

1~angt.an att lukta krutrok, som pragla t hela hans liv och 
~om ~ram r~dan i hans tidigaste bö~ker, »The S,to.ry of the 
~lakand Field Force» och »The RIVer \Var» . Ef ter lancl

st~gningen i Normandie måste han så snart som möjligt på f1 t och ställe sk affa sig en personlig överblick över förhål
landen a och njuter påtagligt, då den jagare, som å terförde 
~onom till England i förbifarten slängde i väg några salvor 

11~ot ett tyskt kustb a tteri. Senar e återfinns han i tur och ord-
lng vid italienska fronten hos general Alexand er, utanför · 
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R_~vieran i sambanc~ n~ed landstigningen o där, ,. i Greklan 
dar d en kryssare, pa v1 lken han bodde maste Ilylla s ia d, 
crrund av alltför rikliga granatnedsla2: i omgivnin gL'll ::'., På 
"' ' ~ u '' L< l1lt 
vid övergången öve r Rhe~1. l-Ians uppdyk~nd e var n!lticl 
mäkta populärt - detta hamtat ur andra kallor. 

Det är väl icke u teslu tet, a tt den nu utkomn a volyn1e 
m a rkerar slutet p å Churchills bana som författa re. <Yn1 ~~ 
är fa ll e t, h ar han salt e n mycket effektfull punk!. 

:i13 

Litteratur. 

Sanningen om P earl Ha1·bor. 

1 aprilnumret av U. S . N ews & World Report har den amerikanske 
KonterHI'1iralen R0,1ert A. Th cobald publicerat en i hög grad avslö
jande skildring av bakg rund.::n till det ödeläggc.x1de japar.s ka krigsöpp
ningsanfallet mot den amerikanska flottbasen P earl Harbor ("The 
Final Secret of P earl Harbcr"). Efter gerårlga studi.er av ett V'idlyf
tigt l;:iilima t ericl lu"tr han ],larlagt att president Roosevelt avsiktligt 
IäL stattonera s tora de!.ar av Pacifi c Fleet pi\. Hawaii ·enbart i syft~ 

att pmvocera jap>merna til1 det angr•epp , som mycket ,riktigt kom till 

suånd. 
Vid ti dpunkten fö r Frankrikes fall var Roosevelt övertygad om nöd

yandighet en av att USA inträdde i kriget på StorbrHanniem1 sida, -:och 
i det fall d<~tta land t': inga.des p~, kn ii .av tyslmrna, 'fo,rotsl>ite ensamt 
m~Jt TyskJantl och dess allierade. I-Ian ansåg emellertid ed stunden mo
gen för ett definitivt beslut; dels rådde inom landet fortfanande starka 
isolationistisl\a strömningar, och dels var nationen militärt oförberedd. 
Hans huvudsakliga bekymmer var att kongressen måhända ej skulle 
bifalla ett förslag om öppen krigsförklaring samt .att landet s befolk
ning tnJ':li gen ej så helt skulle engagera sig i de ökade ansträngningar, 
som ett k r ig m edförde och fordrade. En drastisk åtgärd fordrades : man 
måste bedriva ett sådant dipfomatiskt och militärt speL att någon av 
axe!stat<~rna toge första steget mot krig med USA. Först 'Cfter ett 
angrepp sk:;Jle ameril,anska hefoll<'ningen vakna oeh inse s~n uppgift . 

!Nir att n!'. r-itt syftemal vititog presidenten en s·erie åtgärder i 
aggressivt syfte: 1 ) en oerhi)r(! upprustning igl\ngsattes (upprustnings.
summal! belöpte sig till lO.RD miljoner doHar!), 2) avsiktliga provOJ
ceringar mot tysl\a Juigsfartyg an!Jefallf! es, el) den stora ekonomiska 
inringniH!;€11 av .Tapan pfd};)rJades, 4) Storbritannien lovades stöd, om 
detta land, US.'\. ell er annan ej i !-~rig- varande stat arrfölles av Japan, 
5l en r elativt svag sjöstyrka haserades i P earl Harbor för att invitera 
japanerna ti l] ett angrepp, 6) detta syftemåL underströks genom .att 
befälilavarna för sjö- och landstridskrafterna (inklusive flygstyrkorna) 
]J{t Hawaii undanhöJlos alla influtna uppgifter 'O m de japanJSka av
sikterna. 

W 'I'hec-;bald ans)€r, att vid mötet mellan Roosevelt och ChurchHI på 
ewroundl,and i augusti 1941 de två statsmännen komma överens om 

37 
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denna politik
1 

att detta framsl~:ymtade i senare tal av den bri ttisk 

premiärm;~l.istern, m en att där utöver ldnnedom om avsil\ten förbehöl!e 

enJast etl mycket litet antal lliigre amer; l!:anska be~attningshavare . s 

Under året 1.940 p&pel-<ade chefen för Pacific Fl'eet amtml Richard. 

&on för prosidcntcn, vill~:et utsatt läge flottstyrkorna i P ea1J Harbor 

intogu. Roosevelt svarade med tmdanflykter - cah i januari 1941 re111 _ 

pla,certadJes >Richardson av amiral Kimmel. 

R edan pii ett tidigt stadium disponeraue USA över den Japanska 

di.plomatiska coden - den s k "purpurcoden" - och man lm nde steo

föt1 steg fölpa telegramväxlingen mellan Tokyo och japanska ambas~ 
sa.den i Vv"ashington. Därlav framgick hur ytterligt trängt Japan su~

c.;essivt blev till fö ljd av de redan vidtagna amerikanska åtgärderna 

framför allt den ekonomisk blockaden. Man utläste även, hurusom ja,: 

panern.a inför hotet om ekonomisk undergång steg för steg nalkades 

beslutet att öppPa krig - ett krig som. :skulle startas m e:d ett fö !·

intande anfall mot " lockbet et" i P ea rl Harbor. A[lt eftersom späm,ingen 

steg me1lan USA och Japan, tiHdelades [åvält Storbritannien s~nn de 

militära befälhavarna för Asiatic Fleet och armestyrlwrna på Filippi

n erna den japanska c<,den, m en amiral KimmeJ och 'gen\eral Short pil 

Hawaii erhöll den icke, än mindre delgåvas de några b et ydelsefu lla 

dekrypteringsresultat. 
A J.l t detta säregn a spel bakom kulisse.r;na erhöll .stin k allblodigt 

plan!Brade utlösning Ii och med det japanska anfallet söndagen den 7 

december 1941. In i det sista undanhällos de IY'jilitära cheferna i Pearl 

Harbor de erhållna upplysningarna om krigsutbrott et. 4.575 man off

rades i döda och sårade för att USA .sik:uJ[e kunna inträda i kriget. 

Amiral Theohald riktar ingen kritik mot president Roosevelts stra

t egi ; han jämför presidentens ståndpunlctstagande med Churchills vid 

dennes order att Calaisgarnisonen un de!1 evakueringen från Dunkerqne 

tSllmlle håJl.a ,stånd t~ll sista man för att rädda r esten av armen. 

Utan att fäJla något omdöme om den av Rooseve.lt bedrivna poli

t ,ik·en vild detta ,skede av andra världskrigett kan man dock göra sig 

en tankest ä llare inföl' den skrupelfria po.Jitik, som i dagens Uige om

huldas av USA ; exempel k unna hämtas från Indo-Kina och Guatemala. 

Det av Sovjet så flitigt brukaide ordet provokation bör måhän da onl

värderas en smula. 
H F-1\. 

B. H . Liddel l Ha rt: THE RO M ME L PAP ER5· 

"Framför oss låga områden med enorma råvarrutillgå ngar, Afri){!L 

och Mellersta öst ern, vHlca skulle ha befriat oss från all oro för oJjaJl 

f;)rstiirkning av min 

EJ: 1 -~igt fö r att tillfoga 
.. ,i-c \. 
• LtJlständig t nederlag." 
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arme med några divisioner skulle var a till

de brittiska styrkorna i Mellersta öskr'n ett 

f ··Jag erbjöd mig att med egna trupper ero\'ra Malta - - --, som 

sJ(Ulle komma a.tt kosta så m å nga tyska och italienska soLdater livet" , 
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river .:Rammel bl a i den av Liddell Hart utgivna boken "The Rom, 

mel Papers". 
Bok en handlar om Rammels fälttåg i Frankrike, 1940, ökenfält

taget i N or dafr.ika samt invasionsstriderna i FranJ~:rike intm Ronnnels 

ctöd. Sonen Manfred skildrar Rammels verksamhet i Hitlers högkvarter 

och i Italien å r 1913. 

Av boken framgår att Rammel var en rastlös• fältherre, som icke 

blott fi ck syssel :;,ätta sig med att göra upp planer för kri g fö r ing i en 

tör t yskar avlägsen det av värLden m ed en ter räng och ett klimat , 

som var fu llständigt obekant för honcm, utan ldessutcm då cch då 

måste sätta sig i ett 'flygplan oah ·f]yga till R om cch B\it!ler:s hög· 

](varter för att fö rsöka övertyga hög.s:ta 1!2dningen .am betydelsen av 

den nordafrikansk a krigsskådeplatsen samt fo rmligen tigga sig till 

underhå ll uch förs t ärkningar. Hans ansträngningar ivoro fåfänga och 

därför gick det, som det gick. 

Eft)ersom s:törsta delen a v innehållet, iO'Om titeln säger, består av 

Rommets egna efterlap.nn,3.de skrifter samt ett stort antal av hans 

öppenh jartliga och så gott sum dagliga brev till sin hust ru, lwmmer 

boken sä kerligen att läsas med ett ·stort intr.esse i många delar ·av 

världen nu och även i framtid en. Ett par luckor i R cmmel.s egna 

skiidr inga r utfyllas av hans stabschef, generai Bayeriein. 

Llddell Hart ;;äger i sin intr<odukticn, :att "ingen härförare i hi

storien har skrivit en skildring av sina fälttå g, 'som i betydelse och 

kl:trhet kan jämföras m ed Rammels", samt "det intryck , som P.omrnel 

gjorde m ed sitt svärd kommer han a tt fördjupa med sin pennas k raft." 

Man f rågar sig då: När skrev han? Förklaringen få r m an i boken. 

När han och den andre berömde ty.EJ~:e pansargeneralen, Guderrian, kapr,

körde med sina pansard:ltvisior.cr mct. l<a.i"1alhamnarna eJ,!1e r när han 

diinad e fr am i öknen i sin från britt.er,na tagna ledarstridsvagn dikte

rade han ned sina intryck och iakttage·lser. Dessutom gav hans sig

aUt~d t;id till den för en h ä rförare unika .sysse,Lsätt.ningen att bok

stavligen i str idsvimlet ~kriva brev till sin hustru. Bara detta ställer 

h~nom i särklass bland fältherrar och .skull.e vara nog för legendbild

ning. Så fort han ficl{ t illfä/[e utformade han ,, ,itt matierie1 till k lara 

O~h entydiga regler för pansarkriget m ed huvudvikt på ökenkrigets 

Sttategi och taktik. Deosa kompletterades m ed egna skisser och foto

lira.fier . Boken lcommer därför säkerligen att noggrannt studeras av 

de, som ha b~:hov av pansarkrigets taktik . RommeJ hade en helt ann an 
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uppfatln:1ng av l;:rigets strategi än Hitler och hans stab. Därter h 

boken även mycl1:et av intres ~e för sjömilitärer. Rammel för sökte f _ar 

gäves att vinna Hitler och hans stab för att kriget skuUe föras v·d or. 

in i Egypten och Synien. Men "uppkcmli'ngeiT", scm inte hade n~:r.e 
stabsutbildnig fick inte gehör för den av motståndaren vitsordade e~~'1 

strategien. "Det var tur för oss", ~Eäger R ammels fånge cch beund a 

D e&mond Yong, "att de*) saU så säkert på sina poster i högkv~r~:~ 
ret'', i sin bok om den tyske fältherren. 

Rammel är den s•iste att framhålla sina egna bedrifter, men det 

framgår änd!l. och unders ttrykes av för:fattaren , att han hade alla dc 

egenskaper , ,som utmärker ·en stor ;mHitär ledare. Han var den t app. 

raste och mest uthå llige bland sina soldater. Han ägnade en nastan 

rörande omsorg om sina trupper, var enkel i ;sitt uppträdande och 

anspråkslös i •stitt leverne. Han befann sig ofta i .de främsta linJerna 

inte bara för att s tärka moralen hos sina soldater, utan även för att 

med egna ögon få en överblick över striderna och aned ledning av dessa 

iakt>Lag.clser kunna utforma ny a taktiska ,regler. Han hade en förb luf

fande förm åga att sluta sig till motståndarens til'lstå nd och a,•sil;: trr, 

&om för.fattlaren uttrycker det: "se vad som tilldrog sig på andra 

sfdan kullen". 

Lidd·"ll Hart placerar honom bland de verkligt stora militara 

ledarna och gör bl a jämförelser m ed Hannibal och Napole.on. En svensk 

får nog genast CarJ XII i tankarna. Om båda förtäljde ryktet a tt de 

vara osårbara och de visade samma ful•lständiga brist på omsorg om 

den egna säkerheten. överraskning och koncentration i anfallet samt 

anpas~n. sig efter kraven under slagets utveck!ling var gemensamt för 

dem båda. Båda kunde bo•kstavligen få sina trupper m ed sig genom 

eld och vatten. 

Bokens värde förhöj es av dPt faktum, att Rammel har skrivit sina 

skildringar mitt i stridsviml-et. Han har icke som den ,stora massan 

av m~;litära författare kunnat skriva :med historiens perspektiv på hän· 

delserna. Han har idre haft tillfälle ti11 att ~ägga till och dra ifrån. 

Skildrtingarna äm .synnerligen levande och saknar .spår av propaganda. 

RommeJ var lojal men kritisk mot Hitler, vilket bl a tydligt framgar 

av breven. till s[n hustru ·~amt rapporterna till Hitler. Han Jämnade 

aldrig fiihrPrn i tvivelsmå l om sin eg1en uppfattning, och d,et~a Jmnske 

var orsaken till att han utan ·~käl misstänktes vara delaktig i a t ten

tatet mot Hitller. 

Vad som gör "The Rammel Papers" till den märkliga bok den 

ko-maner att bi1i, är kans•ke ändå inte Rommels sldldringar om sinil 

segrar och nederlag samt krigets strategi och talrtik, utan de öppen· 

"l HalJer, Keitel och J od!. 
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breven till! sin hustru. " St:i1en bär ofta", säger författaren, 
a.rtJi,ga 

11l av att ha tillkommit medan han satt i sin stridsvagn, d e tidiga 
··spåf arnas kyla och koncentrationen inför och under striden" . I dessa 

tll1
1

J1'l han för .en militär ett förbluffande förakt :för aJla sekretessföre

~~:~;ter. De vittna om den gos:oaktiga triumf han l;:änner i framgången, 

s~ecten över SS-truppennas framfart, ironin över sina italienska och 

vr ]{a överordnade samt senar~ den djupa oron för landets och folkebs 

t~:m.tid . Det kan därför vara på sin plats att här å t erge ett par i 

f engelska översättning. Vid läsningen m åste man komma ihåg att 
51 !1 
högkvarteren i Rom c;ch Berlin avundade honom hans framgångar. I 

Berlin ansåg man dessvtom Iniget i Afr.ika vara av underordnad be

tydelse. 

"Dearest Lu, 3 April 1941. 

We've been attacking since the 31st with dazzling .success . There' ll 

re eonsternation amongst our masters in Tripo1i 'and Rome, perha.ps. in 

Berlin too·. I took the il'lisik: agains:t aJ~ orders and instruct lions because 

the opportunity •Sieemd favourable. No· doubt it wial a.Jl be rporonounced 

good later and they'ltl all' say they'd h ave done exactly the same in 

my place. W e' ve a.lready r eached our first obj.ective, which we weren't 

supposcd to get to until the end of May. The Brittish are fall:ing over 

e.J.ch other to get away. Our casualties small. Booty can't yet be esti 

mated. Yon will understand that I can't sleep for happyness." 

F å fältherrar i historien kunna uppvisa en bana liknande Rammels. 

Av breven till sin hustru att döma borde hanSI stjärna nått zenit efter 

genombrottet vid St. Valery da han skr>ev följande brev: 

"Dearest Lu 12 June 1940. 

The battlte is over h ere. T oday one co·rps commandE>r and four di

vision commanders pres·ented themselves before me in the market square 

of St. Va.leey having been forc ed by my diviSQOr: to surrender. vVoncler

ful moments." 
Kan·stke var hans bittr;aste stund inne när han ur general Burgdorfs 

hand fick mottaga g iftbägaren i dess moderna version av en ampull, 

kanske in t~? Av boken att döma ans.er han nog själv sin stjärna vara 

i nadi r, när hans Afrikakå r , utan honom som chef, när ammunition 

°Ch drivmedel är .stut, får vandra .in ri fånglägren. 

Den största uppskattningen htittills har kommit :honom till del av 

hans motståndare, först och främst av hans fånge, Desmond Young, 

vans ypperHga bo•k komp~etterai" Liddell Harts, vilket den senare själv 

framhåller . 

Liddell Hart skriver: "För övrigt blev Rammel mer än en varulv 

fcr britterna. Fruktan fö r hans dynamiska ledarförmåga utvecklades 
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till en nästan tillgiven beundran för h onom Ecm persen. Detta var fe; 
oc!1 främs t inspirerat av farten och överraskningen i hans OP, <-rationrst 
men de t ber odde också på det sätt han höll soldatärans oskrivna ler, 
vid makt samt hans eget ridderliga uppträdande mot de m ånga ltr· ag 

lo- ,s. fån ga.J:, som personligen mötte h onom." " · 

Fr~.gan är dock om en motstandare kan ge sin överman ett vac]{. 
rare erkännande än nedanstå<'nde, sent tillägnas Romm eJ a v f 'i!trna

1 
•• 

skalk v.~avell: 

•·a fine character and grNtt sold!er. 
Among the ehosen f:;w. 

Among the veÅ·y brave, the very true." 

Cl e ment Attlee: " AS IT HAPPEN ED", 

Wi !Eam Heinemann, Lcmdon. 

R-s. 

Labourleäar;en Clement Attlf:'e, en av brittisk politiks för grundsfi · 
gur~er de senaste decennierna vid Slidan av ChurchUI, h ar nyligen Ii en 
iiten anspråkslös voiym skildrat sitt liv och s~n verk samhet. Trots 
återhåLlsamh et en och anspråkslösheten har Attlee en 'hel del att säga 
sina läsare - fastän kka typiskt brittlsk till tänkesättet som väl den 
mer dynamiske Churchill så visar Attlee på att det kan finna s andra 
såt!; att betraJda ulveckHngen på än vad Churchill gjort och uttryckt 
i sin omfatt ande litterära produktion . 

Atllee är, liksom Churchill och så många andr:a brittiska poli tilw 
ävcr. ;nm11 labour, vad som .i dagligt 'tal kallas överklas~. Son till er. 
ekonomiskt oberoende jurist gick han som yng•J,ingar av sin klass i en god 
privat internatskola och fullkonmade senare sin utbildning vid. 1:niver
sitetct i Oxford, där han så E.månin gom avla,de :en juriiidi;s]{ examen. Så 
långt var hans liv väl tilllrättalagt fö r den typiskt brittiske gentle· 
mannens liv. 'iod utbildning, _iuridisk examen, advokatpraktik och en 
egen förmögenh et , som gjorde honom ekonomi.s:kt oberoende, skullc> re· 
grlmässigt för Attlee, liksom för< så många andra britter av 3an:rnil 
;:ociala och ekonomiska standard, återst å tt ambitionen att försöl'a bh 
medlem av en så ansedd klubb som möjligt. 

Attleos väg kom dock att bh en annan. Paver a av vanne • o k d .. r ko!11 

l:an att intressera sig för de fattiga och hemlösa i L oJ1idon s East End. 
Skakad av de fruktar..svärda förhå llanden dessa människor levde under 
kom Attlee att bli socialist efter att förut närmast ha varit konser· 
..-ativ till s~n politiska övertygelse. Men Attlee blev ingen fanatike~, 
ingen doktrinär marodst, uta n främst en anhängare av sociala reforrne · 
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et första var s ·nge ampa: e ·· Id k · t k. d Att lee i skyttegravarna i Fran!{-
D Vid flera •tillfällen utmärkte han sig i striderna och vid k rigs

ril:e. hade han befordrats till major. I det avsnett i memoarerna van 
,J!.ltct besl{river sitt deltagande i fö rsta värl.dSikrig:et framstår det son:. 
;~.tt~ee att Attlee betraktar k r iget som sådant ur ett annat perspekti'l 
Jd!l~Jn:rcll ill. För Churchill är ju kriget ännu , så<:lant han beskniver det 
an . sk ndringar, ett Lysande och h eroiskt drama, för Att'lee ar det 
· SJna , t tk·· 1
: ~t , smutsigt och skrämmande - men en ~ak som mas e u · am pas. 

1
å .Efter kriget, 1922 närmare best ä m t, väljs At t U:e o.n som labour-
damot a v underhu set . Snart uppmärksammas hans kvaiiteer av labour

Je ctama och hans kapacitet tas i 2.nsp1•åk i nem ,1 eger;ngen. Attlees an
Je ,..ä ,. ·«· :0··~1let för att inte säga färglösfr:t et , gör dock att l:an får nöja spl N~~ .. , 
sig med r elativt anspråkslösa befattningar. 

Vid labours nede:nl~g vid valet 1931 vi :oar det ,sig dock att Attlee 
l!af sina väljares fö rtroende i högre grad än många av -labourpartiets 
mer framträdande mim. !3om en av de få lyckas Attlee behålla s1tt 
labourmandat i '.::1derh1!2et. Nu blir A ttle.t' uppmärk sammad cch under 
ni\o-ra å r i'lr han den ga!Y'le labour ledaren Lan~:burys närmaste mar:. 
~f~er denr. cs avg:'\ng i mitten a\' 1930-tal.et blir Attlee labours ledare. 

Det är under en tid av internationeli oro som A ttl,e blir partiledare. 
Diktaturstaternas agressiva av<>il,ter blir a llt. mer uppenbara. Trots 
meJvetandet om att diktaturstaterna :dTiver världen mot krig sticker 
man i demokratierna huvudet i busken sch .sätter Sli.n lit till det allt 
mer ·5önderfal!ande Nationernas För\bund. Attlee skulle ha delvis kunnat 
be3n;.ra fråg'l.n varför Englanrl allt för ofulLständigt rustat gick ut i 

det andra världskriget, som han och a ndra hacte klant för sig m ed all 
sannolikhet måste komma. Och fastän också konservativa uppträdde i 
Endand m ot en mer omfattande upprustning s8 .sent som ni\go': eller 
nå;ra å r före kriget , så var det dock labour och Attlee som var det 
verklig a. h indret för en upprustning. N ågot dirf:'!'t svar på varför h:m 
och par tiet. var emr:t en llppr'l~tning trots att m an a nade att lcrigct 
maste lwmma pil gr'md a\' diktatl;rernas tilltaga nde agressivitet ger 
dock inte Attlee . 

Då kri o-ct slu tli gen kommer sthd er dock Attlee och hans part i. 
lojalt rcge 1~ngen i dess rarbete att försätta landet på krigsfct. ?mr 
Churchill sedan i en av ,Storbritaru1iens svåraste stunder f'ftertrader 
Chamberlain s om prcmiärmir,ister inträder också Attlee som vice pre-
111iärminist er i regeringen. Labourledaren Attlee uttrycker s;ig synner
ligen erlcännsamt. om Churchill som landets ledare tl!ld8r knget. ObJek
tivt och sakligt framhåller han dennes stora förtjänster som krigsle
dare. Man finner a tt om ~amarbetct någon gång gd<eslade mell.an 
des~a bl\,da >'å kan det knappast ha varit Attlees fel med den beundran 
för Chunchill '•som han ger utt ryck för. 



520 

Som premiärminister i labours efterkrigsregering fick Attle . 

fällE' Rtt genomföra E'n (kl av de sociala reformer, som föres~}lll. 
herrom sedan före fiirst::t världskri~et kom i kontakt med nöden avat 

fattigdorr.en i Londons slnrnkvarter. Det blev Attlee förunnat a tt ~el) 

l · 1 t ·· • . 1 ,. 1 .. 1 " . .,e. 
name nva (,en s ·ors •. rt soro1a a re.orn1p an so1n va. ne.gons1n gen0 11,f .. 

i Storbritannien. Säkert g av detta honom särslkild tillfr edsställei~eO~t'~ 
d t å ' t ... l h f t t . d . .l <t 
· e en g· ng var .car1pen. mo n ou en cc. a 1g cm en som gJorde honoll', 

till socialist. 

K. R. Perh usen. 




