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I 1947, kun to år efter Anden Verdenskrigs afslutning, købte Danmark af de amerikanske besættelsesmyn-I 1947, kun to år efter Anden Verdenskrigs afslutning, købte Danmark af de amerikanske besættelsesmyn-
digheder i Tyskland, et større antal tidligere tyske Schnellboote. I Danmark blev de benævnt motortorpedobåde, digheder i Tyskland, et større antal tidligere tyske Schnellboote. I Danmark blev de benævnt motortorpedobåde, 
og det var de første både af denne type i den danske flåde. De blev til og det var de første både af denne type i den danske flåde. De blev til GlentenGlenten-klassen, og de blev efterfulgt af -klassen, og de blev efterfulgt af 
dansk nybyggede både af dansk nybyggede både af FlyveFiskenFlyveFisken- og - og FalkenFalken-klasserne i begyndelsen af 1950erne og 1960erne.-klasserne i begyndelsen af 1950erne og 1960erne.
I slutningen af 1950erne var der i England blevet bygget to forsøgsbåde der ved brug af gasturbiner, modifi-I slutningen af 1950erne var der i England blevet bygget to forsøgsbåde der ved brug af gasturbiner, modifi-
cerede jetmotorer fra fly, og en speciel skrogfacon kunne opnå en fart 50-54 knob, hvilket var 10 til 15 knob cerede jetmotorer fra fly, og en speciel skrogfacon kunne opnå en fart 50-54 knob, hvilket var 10 til 15 knob 
hurtigere end de tidligere motortorpedobåde.hurtigere end de tidligere motortorpedobåde.
Efter en præsentation i Danmark af de to engelske både, og nøje overvejelse i Søværnet blev det politisk  besluttet, Efter en præsentation i Danmark af de to engelske både, og nøje overvejelse i Søværnet blev det politisk  besluttet, 
at der skulle bygges seks både der nærlig var identiske med de to engelske forsøgsbåde. Det blev til at der skulle bygges seks både der nærlig var identiske med de to engelske forsøgsbåde. Det blev til søløven-søløven-  
klassen.klassen.
De seks gasbåde som de også blev kaldt, kom i de sidste 25 år af den Kolde Krig fra 1965-1990, til at udgøre en De seks gasbåde som de også blev kaldt, kom i de sidste 25 år af den Kolde Krig fra 1965-1990, til at udgøre en 
væsentlig del af det danske invasionsforsvar mod et angreb fra Warszawa-pagten.væsentlig del af det danske invasionsforsvar mod et angreb fra Warszawa-pagten.
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1969. Under Øvelse DANEX / BRASS BUTTON forlagde Torpedobådseskadren til engelske farvande. Her ses 113. Torpedo-1969. Under Øvelse DANEX / BRASS BUTTON forlagde Torpedobådseskadren til engelske farvande. Her ses 113. Torpedo-
bådsdivision (TBD 113) under forlægning tværs over Nordsøen fra Cuxhafen til Lowestoft - en distance på knap 400 sømil. bådsdivision (TBD 113) under forlægning tværs over Nordsøen fra Cuxhafen til Lowestoft - en distance på knap 400 sømil. 
Forlægningsfart 40 knob, som gradvis steg til 48 knob sidst på forlægningen, efterhånden som brændstofbeholdningen blev opbrugt.Forlægningsfart 40 knob, som gradvis steg til 48 knob sidst på forlægningen, efterhånden som brændstofbeholdningen blev opbrugt.
Fra venstre ses Fra venstre ses SøulvenSøulven (Søløjtnant 1 K. E. Pedersen), i midten og forrest  (Søløjtnant 1 K. E. Pedersen), i midten og forrest SøhundenSøhunden (Kaptajnløjtnant Arvid Sørensen) og til  (Kaptajnløjtnant Arvid Sørensen) og til 
højre højre SøridderenSøridderen (Søløjtnant 1 Søren Lund). Den fjerde båd i formationen,  (Søløjtnant 1 Søren Lund). Den fjerde båd i formationen, SøbjørnenSøbjørnen (Søløjtnant 1 Poul Grooss), er sejlet  (Søløjtnant 1 Poul Grooss), er sejlet 
frem foran de øvrige både, og billedet er taget af Søløjtnant 1 MS Niels-Vagn Sørensen, frem foran de øvrige både, og billedet er taget af Søløjtnant 1 MS Niels-Vagn Sørensen, SøbjørnenSøbjørnens maskinofficer. Divisionen s maskinofficer. Divisionen 
forlagde i Formation Diamond for at mindske indtaget af søsprøjt i turbinernes luftindtag. forlagde i Formation Diamond for at mindske indtaget af søsprøjt i turbinernes luftindtag. (Marinens Bibliotek)(Marinens Bibliotek)
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