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_Meddelande från Kungl. Örlogsmannasäll:: 

skapet nr 4/47 . 

.Högtidssammanträde den 15 november 1947. 

l. Omv,aldes hedersledamoten Ehrensvärd till Sällskapets 

·ordförande. 

2. Samlades Sällskapets ledamöter och inbjudna gäster i 

den för ändamålet iordningställda honnörssalen i avdelning 

Sparre, varefter 01rdföranden hälsade deltagarna välkomna. 

3. Avgav schetermen berättelse över Sällskapets arbete 

u nder det förflutna arbetsåret. 

4. Uttalade ordföranden minnesord över Sällskapets bort

gångne Förste Hedersledamot H. K. H. Hertigen av Väster

botten samt föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningar 

över avlidna hedersledamöterna Lybeck och Hammar samt ar

betande ledamoten Lindskog. 

5. Höll ordföranden anförande jämlikt Sällskapets stadgar 

§ 22 i samband med nedläggandet av sin befattn'ing. Anföran

det berörde försvarskommitten och flottan. 

6. Föredrog ledamoten Blidberg delar av årsberätt.elsen 

för 1947 :i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistoria. 

Anförandet berörde radars utnyttjande vid strid mellan fartyg. 

Ordinarie sammanträde den 3 december 1947. 

l. Beslöts följande arhetsordn'ing för arbetsåret 1948: ordi

narlic sammanträde al1Jdra onsdagen i j.anuari samt första ons

dagen i februari mars, april., oktober, november och december. 

2. Valdes till rev.isorer för år 1948 ledamöla na Fredholm 

och Hagwall med ledamoten Puke som suppleant. 

Tidskrif t i Sjöväsendet. 33 
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3. v,aldes till föredragande i vetenskapsgrenen artill eri l

handvaperi 'fÖr år 1948 ledamoten dc Man~ med ledamoten C~~~ 
son som suppleant. . 

4. Valdes till korresponderande ledamot översten vid for, 
tifikationskåren M. E. Persson. 

5. Föredrog ledamoten Ciason delar av årsberättelsen för 
1947 i vdenskapsgrenen artilleri och handvapen. 

6. överlämnade ordföranden en ni'innesgåva till heders
ledamoten Ljndeberg, som för sista gången som landshävdina 
i Blekinge län bevistade Sällskapets sammanträden. a 
[ 

Berättelse över Kungl. örlogsmannasällskapets verksamhet 
under arbetsåret 1946-1947. 

l. Sällskapet har varit samlat till ett högtidssammanlrii.de, 
sju ordinarie och ett extra sammanträde. 

2. Sällskapets ämbetsmän ha varit: 
Ordförande, hedersledamoten Ehrensvärd, 
Vice ordförande, ledamoten Odqvist, 
Sekretcrare, ledamoten Fogelberg. 

3. I beredningsutskottet har, utom vice ordföranden och 
sekr,eteraren, ingått: 

ledamöterna Holmberg, Mäller och W esström med ledamö 
terna Nyman, V. af Klint och Resen som suppleanter. 

4. Inträclesanj'örande jämLikt stadgarnas § 31 har avgivits 
av ledamoten Malm. 

5. Arsberättelser ha avgivits 'i följande vetenskapsgren ar : 
artilleri- och handvapen av ledamoten V. af Klint 
torpedväsende av ledamoten vV esström, 
förbindelseväsende av ledamoten FriberO' 

tl 

navigation och sjöfart av ledamoten Berling 
skeppsbygger,i och mask'inväsende av ledamoten Hartzell 
sjökrigskonst och sjökrigshistoria av ledamoten Blidberg 
reglemente och förvaltning av ledamoten Malm. 

ö79 

Då årsberättelserna ha varit av mera allmänt intresse har 
vid deras fr,amförande tillträde lämnats även för officerare och 
vederlikar utanför Sällskapets krds'. 

6. Sällskapets ticlsl,:rij't har utkommit med sedvanligt antal 

häften. 

7. Sällskapet har under året tagit initiativ till ett ,antal 
fö redrag inom dess verksamhetsfält, nämligen om 

ekoradiofrågor av radioingenjör Brigge 
orientering ang. kryssmen Tre Kronors tillkomst och 

provtur av ledamoten E. af Klint. 

8. Ett av statsmakterna beviljat c.xtra penningbidrag av 
1,000 kronor för verksamhetsåret 1947- 1948 har delvis använts 
för att kostnadsberäkna och påbörja en katalog över biblio
tekets böcker och handlingar samt att inrama ett 10-tal äldre 
kopparstick. 

9. FörsYards Forskningsanslalt har gjort framställning 
om och erhållit Kungl. Maj :ts bernyndigande att av visst anslag 
disponera sammanlagt högst 10,000 kronor att efter prövning 
i samråd med örlogsmannasällskapet och Krigsyetenskapsaka
demi,en utgiva penningbelöningar till författar.to av s.krifter av 
påtagligt värde i ämnen av betydelse för naturycbenskaplig och 
teknisk-vetenskaplig forskningsverksamhet för militära syften. 

10. Till Sällsk3pet har inkommit en tävlingsskrift med 
motto »St'illastående är tillbakagång>>, vilken belönats med 
hedmnde omnämnande. Vid brytande av namnsedeln befanns 
även denna innehålla valspråket »Stillaståcnde är tillbakagång» . 
I enlighet med stadgarna har genom annonser i pressen för
fattar,cn uppmanats ge sig tillkänna för Sällskapet. 

11. Inom Sällskapet ha följande j'öränclringar ägt rum: 

M e el e/ö elen avgått: 

Förste hedersledamoten H. K. H. Hertigen av Väster
hotten 
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hedersledamöte:rna Hannnar och Lybeck 

arbetande ledamoten Lindskog. 

Upp flytt eds till hedersledamot: 

Arbetande ledamoten Möller. 

Tillkommit: 

Utländsl-: Förste h edersledamot: 
Hans Majestät Konung Frederik av Danmark. 

Hedersledamöter: 

Chef·en för Kungl. Försvarsdepartementet, SLatsr~tdet 

Vougt 
Direktör Em. Högberg 
Skeppsredare G. Carlsson 
Bankdirektör Jacob Wallenberg. 

Arbetande ledomöter: 

Kommendörkapten de lVIare 
överste Puk·e 
Förste marinläkare Severin 
K,apten Krokstedt 
lVIarindirektör Falkendal 
Kommendörkapten Forsberg 
Kommendörkapten Hagwall 
Kommendörkapkn Rosenberg 
Kormnendör Forshell 
:Mariningenjör Br'igge 
överstelöjtnant Lagerberg. 

Korrespondercmde leelamäter: 

Kommendörk,apten R. Thoren 
Kapten B. af Klint 
Kommendörkapten Rossby 
Marindirektör Thornström. 

För närvarande utgöres Sälls /;apct av: 

Svenska Förste hedersledamöter ...... . ... . . 
Utländsk Först·e~ hedersledamot . ... . ... . .... . 
Svenska hedersledamöter ...... ............. . 
Utländsk hedersledamot ................... . 
Arbetande ledamöter .... . ............ .. ... . . 
Svenska korr-esponderande l-edamöter .... ... . 
Utländsk korresponde rande ledamot ......... . 

Tillsammans 235 ledamöter. 
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4 st. 
l » 

48 » 

l )) 

141 » 

39 )) 
l )) 

12. Den senast inv,alde ledamoten intager i Sällskapets 
fortlöpande medlemsmatrikel ordningsnumret 709 rälmat från 
viceamiral Falkengren med ordningsnummer l den 15 nov. 1771. 

Karlskrona den 3 december 1947. 

G. Fogelberg. 
sekreterare. 
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Arsberättelse i sjökrigskonst och sjö:: 
krigshistoria 1947. 

Avgiven i november 1947 av ledamoten Blidberg. 

På gr~ncl_ av det scna_stc å_rcts offentliggörande av förloppet 
och omsland1gheterna v1d v1ssa sjökrigshistoriska händelser 
uneler andra världskriget ha vissa delar av sjökrigskonsten 
kolmnit i en delvis annan belysning. Detta förhållande liksom 
elen betyclelsefuHa utvecklingen inom marinpolitiken efter andra 
världskriget har gjort del gångna året till en mycket händelse
rik period, varför en stark begränsning måst vidtagas vid års 
berättelsens utarbetande. Denna har därför endast kommit 
att omfatta: 

dels en til'l det baspolitiska området hänförd översikt av 
elen n;arinpolitiska utvecklingen i N. Ishavet, Medelhavet och 
Öresund, 

dels en redogörelse för vissa flottors sammansättnincr efter 
tl 

fredsfördragens ratificerande, 
dels slutligen en taktisk-teknisk granskning av utveck

lingen under andra världskriget i vad avser r,aclars utnyttjande 
vid strid mellan fartyg samt fartygens luftvärnsvapen. 

Maktkampen om baserna. 

Norra kalotten. 

Dc mil,itära skriftställarna världen runt ha alltsedan andra 
världskrigets senare del ~i gnat dc arktiska regionerna ett stort 
intDesse. Anledning härtill är, att kontinenterna här gränsa 
så nära intill varandra, att vardera kan anf.allas av motpartens 
fjärrvapen. Vidare ha under senaste decennier framstått lämp
ligheten av att upprätta meteorologiska stationer inom dessfl 
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0111råden, där dc flesta lågtryck uppkomma, medförande ovä
der, som ofta kunna äventyra de m ilitära operationerna. 

Utvecklingen av fjärrvapnens porteer har på senare år gått 

111ycket fort. Medan elen 1944 insatta V 1 - bomben nådde 250 
}m1, kom V

2 
upp i 350 km. Enligt tidningsuppgifter ha ameri

lwnarna förbättrat V2 -konstruktionen och kommit upp i por
teer på 700 km. Tyskarnas projekterade fjärraket, A9-A 10, 
beräknades få en porte på icke mindre än 13,500 km. 

Det under andra världskriget vanliga amerikanska land
baserade flygplanet, B 29, hade en aktionsr.adie på 800 km med 
full bomblast. Redan nu ha de hangarfartygsbaserade flyg
planen på Midway-klassens hangarfartyg en längsta flygsträcka 
på 2,700 km och alltså en aktionsradie på c:a 1,000 km och 
USA:s senaste bombplan, B 36, har en aktionsradie på 5,000 km. 

Operationslinjernas längel vid en konflikt mellan öst- och 
västblocket äro 3,000- 7,000 km längs storcirklarna via de ark
tiska regionerna. Detta innebär en avkortning med upp till 
30 Ofo i jämförelse med vägar med ungefärlig sträckning utefter 
medel-latituden mellan start och mål. Det är givet att under 
sådana förhållanden basframskjutningarna och möjligheten att 
p assera via Arkticn är av stor betydelse, ick,e endast för att över 
huvudtaget nå fram utan för att kunna medföra största möj

liga bomblast eller sprängladdning. 
En blick på kartan i fiig. l visar, att medan Sovjetunionen 

har en bred konkav front mot Nordpolen, så skjuter elen västra 
kontinenten upp i en kil med spetsen på Grönland och Elles
mere Island (Grants land). Bl. ,a. GoUströmmen har medfört 
goda klimatförhållanden i de nordligare delarna av den östra 
kontinenten, varför antallsmål·en här ligga närmare polen än 
i Nord-Amerika. Dessa båda förhållanden ha givit västblocket 
avsevärt bättre anfallsmöjligheter än motståndaren. Flygplan 
och f j än aketer från Europa och Asien måste därför passera 
stora landområden, där de strategiska målen äro få, medan ett 
nätverk av r adarstationer kunna utvisa deras väg, möjliggö
tande insats av jakt och anti-guided-miss·iles. 
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Operationslinjerna från baser på Grönland och Island mot 
Sovjetunionen gå via Skandinavi·en, medan de ryska opcra
tionslinj.erna mot Nord-Amerika i allmänhet e'j beröra vår halvö. 
B ärigenom ,aktualiseras den internationell-rättsliga frågan om 
våra skyldigheter, att hindra dessa fjärrvapen att passera vårt 
lufUerritori um. Man kanske kommer fram till en begränsning 
i h öjdl,ed av vårt lufthav motsv,arande territorialvattnets 4'
gräns (c:a 7,400 m) d v s att vi icke försöka hävda rikets suve
ränitet på större höjder än som i framtiden internationellt 
överenskommes. 

Genom det stora intresse, som visats Nordostpassagen 
(Norra sjövägen), ha ryssarna långt tidigar.e än USA och Ka
nada vunnit erfarenheter angående dc atktiska förhållandena. 
I februari 1946 startades emellertid en kanadensisk 80-dargars 
expedition omfattande ett 50-tal man för att s.tudera vinter
förhållandena i Kanadas »iskalotb. Expeditionen gick under 
namnet »Operation Myskoxen». Man färdades i motorfordon, 
som ej sjönko ned genom snön och som u rsprungligen byggts 
för invas.ion i Norge i krigets slutskede. 

USA och Kanada fortsätta samarbetet från världskrigets 
dagar och samJ'idigt med ovan nämnd expedition, utförde det 
amerikanska hangarfartyget Midway med 3 jagare »Operation 
F rosthite» i Labradorsjön och i Davis sund upp till lat. 63 gr. 

Sommaren 1946 företogo amerikanska ubåtar dessutom un
dersökningar i Berings sund. Flygdepåfartyg och patrullfartyg 
u tforska årligen de grönländska farvattnen. Kombinerade far
tyf,S- och flygexpeditioner ha varit igång under 1947, även till 
Antarktien, nämligen >>Operation High-jump>> under Amiral 
Byrd. Slutligen kan nämnas att postbefordran USA- Japan 
via Arktien upprättades 1947, och hl a .detta riktade uppmärk

samheten på Alaskas betydelse. 
För att utbygga västblockets rörliga och fjärrverkande s k 

,,deep-freeze-defence>> är det givetvis av stort värde för väst
blocket att ha militära stödjepunkter hl a på Grönland, men 
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här står den danska suv.eräni te ten I1i11dr,ar1de · ·· 
1 vaaen. G.·· 

land har redan länge varit föremål för stormal"terl1D . . . lOn~ 
U d . .. . ' as m tr·ess 

n et andra varldskngct landsattes tysl·a n1ctc . 1 e. 
.. . ' · 01 o o a er o 

Gronland, vrlka emel lertid från april 1941 b"".· d ···D . pa . OlJa c lordnv 
av den amenkanska kusthcvaknino·en. F n finnas am" .. 1. as 

o ""l d D ~IJ ,ansl·8. 
sava ra ar- som väderleksstationer IJå ön som därJ·a··111 t '' 
·t. , . . . • . .. , ' . c genont 

c eu ame1 ll,anska forsvarskon[·crensens beslut · p t. · . 
. , . . . l c LOpolts 1 
sepLemhcr .194. 7 mordnats i den »säkerhetsrecrion >> s0111 ·]· 1 t;· I· d ·· · . D ' · s 'a l 
~c ,a . e~1 vastra kont1~1cntcn. Sovjetunwnen har beskyllt l'SA 

f'~t. att ha.lla tmpper pa ~~t ta utländska territorium och all där 

'.~Ja anlag~a .en stor m1l!.~är~as. USA gör heller ingen hcm-
lr0hct av sm onskan att forvarva Grönland Fr·ao aa11 0 · 

.. ' D n1 O\'er -
hoghclen över ön c l.ler danskarnas övertarsande av de a · 
1 .. . D men -
<anska anlaggnmgarna från andra världskrio·cts dao·ar t ·d 

) }' f"" o f'' D D O! C J t o rem al or FN :s prövning. 

. Hö:t:1~ 1945 gjorde USA framställning att för lång tid rå 
hyra nul1tara baser p<'t Island och enär denna Iråo·a tor·'l c ]1a 

· d · . D ~ • va 
~ant en VIktigaste: so~11 de~1 sedan 1944 självständiga rcp uhl i-
],cn haft att ta stallnmg till, var det helt naturligt att d, 
l U" t l; o l d C l l 
r os ·c n va sam opinionsstorm. Förhistorien var, alt sedan 

tyskarna l.Jcsa~.~ l\'orge, J.andstcgo br,itterna den 10 maj 1940 på 

~:l~ncl, daro SJO- och flygstridskrafter baserades. Hcdan p~t 
fol~.andc mar~a~ ersattes britterna med kanadensiska trupper. 
Fran den 7 JUlt 1941 övcrtogo emellertid amerikanerna denna 
vakthttllning, alltså innan USA ännu gått med i kriact. Som 

mest uppgick den amerikansl<a styrkan till 45,000 ma~. Enliat 
~tt fördrag mell,an USA och Island skulle amerikanarna läm;a 
on omed~lhart ef~er krigets slut. Detta avsåg, enli gt amerika
narna, nar forml1g hed ingåtts med Tyskland, vilken tollmina 
varken islänningarna ·eller Sovjetunionen kunde finna skäli;. 
I september 1946 över·enskommo USA och Island, att den förra 
makten skulle överlåta sina flygfält m m till isländska s.taten, 
men att ar ··1 l · · ·1 · neu {ans' CIVll personal med vissa exterritori clla 
r~ttigheter_ skulle få ombesörja den amerikanska flygtrafiken 
VId basen 1 Keflavik. Denna personal uppgår till blott c :a fiOO 

man, men det väsentliga är, att amerikanarna på Island ha 
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ett fotf äste, som snabbt kan leda till ett mera omfattande ut

nyttjande av öns strateg.iskt betydelsefulla läge. 

I detta sammanhang böra även omnämnas de oavhängig
hetssträyanden som förekommit på Färöarna och som stämma 
väl överens med USA:s baspo·litik. Även här råka a1ltså Dan

·marks och de västaUierades intressen i konflikt. 

ön Jan Mayen står sedan 1929 under norsk övnhöghet och 
ön är säkerligen i framtiden användhar som framskjuten bas. 
Den är ung·efär så stor som halva öland och mycket höglänt; 
dess högsta topp är icke mindre än 2,267 m. ön torde lämpa 
sig för fortifikatoriska anläggningar såsom ·exempelvis på den 
japanska ön Iwo Jima. En mdcorologisk station är upprättad 
på ön. stationen är bemannad året om och denna personal är 
öns enda befolkning. Enligt vissa amerikanska strateger är 
Grönland avsedd som en defensiv .bastion framför vilken Shct
landsöarna, Färöarna, Island och Jan l\Iayen ligga som fram

skjutna baser. 

Vid clt studium av läget, sett ur rysk synpunkt, obseneras 

i första hand alt ryssarna - som tidigare nämnts - ha stort 
försprång i sin kännedom om de arktiska förhållandena genom 
de under decennier bedrivna forskningarna. Vidare beräknas 
c:a 2,000,000 ryssar finnas inom dc arktiska områdena, medan 
motsvarande siffra för västmakterna är 'en-dast 40,000 man. Att 
ryssarna icke y j lja uppg.iva sitt försprång framgår av, att sam
tidi O" t som den i rvsk l)l'CSS och radio förlöJ'ligade operationen 

D • 
Myskoxen pågick, ryssarna hcdrcvo »Operation Stalin», som 

var av b etydligt större omfattning. 

Det ryska förvärvet av baser tog sin början redan på 1920-
tal·et, då en rad öar ulanför den arktiska kusten införlivades 
med Sov jetunion en. 1936 tillkännagav Sovjetunionen silt krav 
på överhöghe t över alla öar mellan Nordpolen och Sovjetunio
nens fasiland mellan longituden genom Fiskarhalvön och gc

·nom östkap i Beringssund. 
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Ryssarnas ambitioner utanför denna &ektor har närm ast · 
111-

rikt~t sig ~å Spetsbergen (Svalbard) och Björnön. Spets,berye
11 

bes ta r av fem stoPre och e tt stort antalmindre öar, tillsamman~ 
sträckande sig över en yta av ungefär Islands storlek. Ett Her
tal skyddade fjordar finnas och västkusten är isfri. Huvudorten 
är Longyear-byn med norsk befolkning. Björnön är en nor
malt obebodd ö av ungcfädig stodek som halva Bornhol111 • 

Den utgöres till största deJ.en av en c:a 30- 40 m hög platå 
med många hundra små-sjöar. 

Spetsbergen och Björnön tillerkändes Norge år 1920 men 
under Jalta- och Potsdam-konfer·enserna försökte ryssarna få 
dela dem med Norge eller upprätta ett gemensamt regi onalt 
sys tem. Detta ledde dock icke till något resultat. I januar i 
1947 tillkännagavs att förhandlingar förts :av Norge och Sovjet
uniouen angående gemensamt försvar av Spetsbergen. Oslo 
vilk dock icke föregripa beslut härvidlag av de stater, som 
undertecknat fördraget i Paris 1920, enligt vilket öarna skulle 
vara demii i tariserade. Moskva däremot anser detta fördra" 

b 

JörfaUet, enär Itali en och Japan voro bland under tecknarna 
och ·enä'r fördrag,et för övri.gt icke förutsåg Sovjetunionens be
hov av säkerhet. De västallierade ha kraftigt opponerat sig 
mot dylik rysk maktförskjutning. Emellertid ha ryssarna kon
cess ion på kolgruvor vid Grumantiältet och Barentsburg pa 
Spetsbergen, där antalet ryska »arbetare >> lår stå i anmärk
ningsvärd disproportion till gruvornas kapacit,e t. 

En i detta sammanhang mycket betydelsefull t err itoriell 
förändring är ryssarnas förvärv av Petsamoområclet från Fin
land genom Parisfr·eden 1947, varigenom Sovjetunionen fått en 
200 km gemensam gräns m ed Norge bl. a längs Pasv iksälven. 
Alltsedan besittningstagandet ha ryssarna omgiv i t sina för·e
havanden i detta område med strängaste sekretess. Gränsen 
bevakas noga, lapparnas frihet att driva sina hjmdar över grän
sema har upphört och krav lär ha framstälHs, att norrmännen 
skola förbjudas att överflyga si tt eget territorium inom 20 km 
från ryska gränsen. Sovjd har med denna gränsframskjutning 
icke bara kommit närmare Västerhavet utan även fått en aod 

b 
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uterån erspunkt för en eyentu ell oJfensi \' genom hela :-\ord-:\'orgc 
_

0

.enb upprepning av deras operationer vid tyskarnas fördri

vande i krirrets slutskede. I januari-numret 19-17 av >> La Revue 
de Def<enec bl\ationale>> framhåller Loui s Tiss.ot hl a, att befolk

ningen h är ä r mycket gles, avs tåndet till Oslo och T~·ondheim 
lånert och ett norskt försvar mot en inkräktare praktiskt t aget 
om~jli g t nord om ~arvik. Hur det ä n är med dessa förhåHan
den, så inses docl\, att området i r.Ysk hand skull e vara av 
betydelse som skydd för sjöförbindelserna till ?vlurmansk samt 
till Spetsbergen, dit trafik en alltid gått via Trom:ö ocl: Ram
medest F ramför allt gäller dock, a tt <et t väst-aU1erat rnnehav 
av Nord- Norge skulle vara ett dödligt hot mot Sovjetunionen. 
Analasaxarna å sin sida ha färsk erfarenhet av, att h a ,en mot
stå~darc baserad i dessa områden och äro säkerl igen obenägna 
att låta samma historia upprepas . Vid .en eventuell konflikt 
kommer världen kanske att få skåda, 1en kapplöpning mellan 
sovjet-rysk invas·ion kust- och lm1dvägen och anglosaxisk över
skeppning för att utfylla detta militära vacuurn. 

Förutom som basområden i såväl offensiyt som defensivt 
syfte äro dc arktiska regionerna betydcl:s.efulla ur meteorol?gisk 
synpunkt. Ryssarna ha över 100 stati.oner inom dessa omrad~n. 
Våren 1947 anlade de en station på själva Nordpolen med Vll

ken förb indels,e hålles per flyg. Detta ingår i deras strävan 
att åstadkomma reguljär trafik längs NO-passagen. Anmärk
ningsvärda äro de ryska isprognoscrna, som vis·at sig vara för

hluffande riktio a i sina förutsägelser. 
USA-Kanabda hava l·ikalcdes ett nätverk av arktisl\a väder

leks- och radarstationer. I september 1946 heslöts även att 
upprätta 13 meteorologiska stationer i Nord-Atlanten ombord 
på utstationerade fartyg, vanligtvis omänd~·ade ~wrvetter. Av 
dessa hestridas åtta av USA, tyå av Storbntanmen, som dess
utom tillsammans med Norg.e och Sverige är ansvm1ig för en 
tredj e. Frankrike utrustar och bemannar en och ~h1t1igen Hol
land-Belgien en. Dessa fartyg skola även bestnda flyg- och 
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sjöräddningstjänst. VarJ'e >>sta,twn» bestrides av tvao l'o t 
o c ' ' rvc tet 

s~m >>g a vak~ om vakt»; Yanligen 27 dagar till sjöss Y ara v 21 i 
tJanst, och 1b dagar i hamn. 

Danmark deltager icke i denna internationella organisati 
utan lämnar sina bidrac> c>enom att hålla väderleks ocl1 L on . "' "' · - oran-
statiOner på Grönland och Färöarna. 

Östra Medelhavet. 

Andra· världskriget och utvecklingen däreller har innelmr>it 
stora förändringar i .i\Iedelhav.ct. Det hot mot dc brittiska be
sittningarna och förbindelserna, som l\Iussolinis strävan att "Öra 
Medelhavet till ett >>Miare Nostrum>> innebar, har försvu~mit 
och i världskrigets slutskede var Storbritanniens ställning i 1\fe
delhav,et starkare än den någonsin varit sedan Nelsons dagar. 
Den fortsalba utvecklingen har emellerbd inneburit en snabb 
försvagn1ing av Storbritannien. l\Iotsvarandc förstärknin c> av 

. t:> 
USA:s kralter har skett i avsikt alt hindra ett ryskt framträng-
ande - på samma sätt som USA överallt en u a crerat si a da .. r· 
cuwpeiska makter hängts tillbaka. 

b b .._ t:, 

l\fed Egypten ha de brittiska relationerna varit reglerade 
genom fördraget av år 1936, vilket löper med 20 års giltighets
tid. Enl'igt detta skulle dc brittiska garnisonerna bl a i Alcx
andrila dragas tillbaka senast 8 år efter avtalets ingående och 
enligt pressuppgifter ha de sista brittiska trupperna i januari 
1947 lämnat denna huvudbas för östra l\Iedelhavsflottan. Där
emot ha britterna enligt fördraget rätt att fortfarande h ålla 
stridskilaHer i Kanalzonen och Sudau samt vid krig utnyttja 
de egyptiska hamnarna och jänwägarna, men Egypten gör 
starka försök att få fördraget förklarat ogiltigt. övergivandet 
av Alexandria har dock tvingat till ianskaffande av en ny bas 
för fredsändamål, varv'id blickarna yarit riktade på gamagnsta 
på Cypern. Denna ö, som sedan 1914 är en brittisk kron-kolom, 
har en utmärkt hamn, som för en beräknad kostr11ad av 2-3 
millioner pund skulle kunna göras till en god örlogsbas. Flera 
flygfält finnas redan, och möjligheterna till utbyggnad äro goda. 
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Det brittiska Palestinamandatets förvaltning har visat sig 

ara en vtterst otacksam uppglifl, som Storbritannien nu synes v " 
uppriktigt vilja komma ifrån, trots att dänned utny~tj,and~t 
av oljehamnarna Haifa och Tripoli liksom Beirut i Synen bhr 

mera osälz,ert. 
Enlligt fredsfördraget ha,r Italien fått avstå från hela sitt 

kolonialvälde, som tills vidaDe förvaltas av FN. Dock har 
ställts i utsikt att Italien senare kan bliv,a tilldelad en roll i 
förvaltarskapet. Ryssarnas anspråk på delar ,av Eritrea och 
italienska Somaliland ha.r tillbakavisats och likaså har Bulga
riens krav på en korridor g~enom Grekland och en hamn uicl 
Egeiska havet definitivt måst uppgivas sedan fredsfördraget nu 

ratlificerats. 
Till Grekland har Italien fått .avstå Toluöama, utanför 

Mindre Asiens kust, vilket givetvis stim:ulerar Sovjetunionen i 
dess strävan att bringa Grekland över till öst-blocket. De ~n~ 
bördes oroligheterna i detta land ha under 1947 snabbt förvär
rats, och de brittiska trupperna från befrielsekampanjen kvar
stå alltjämt i landet. GeriUaband i dc norra gränsområdena 
ha hela tiden gjort läget labilt, och det amc1iikanska lånet den 
12mars 1947 - den s k Truman-hjälpen- nredrförde en skärp
ning av motsättning,arna. I augusti 1947 utropades >>den fria, 
grekiska republiken>> med säte i de norra gränsområdena efter 
mönster av Kuusinen-Finl,and i december 1939. På FN:s gene
ralförsam}lings andra konferens i s~eptcmher 1947 har den .ame
rikanske representanten direkt neskyllt Sovjetunionens drahant
stater Jugoslavien och Bulg,a,rien för att underblåsa upproret. 
Dessa förhållanden äro en källa till allvarig oro. 

Sovjetunionens trängtan till inflytande i Medelhavet har 
även tacrit slig uttryck i dess relationer till Turkiet. Eftersom 
makthal~nsen vid Dardanellerna avspeglar sig i de olika kon
ventioner, som gällt dessa områden, kan det vara av intresse' att 
härvidJaa crå något tillha,ka i tiden. 

t:> b . . 

Vid Lausanne-konferensen 1923 genomdrev Storbr11tanmen, 
att sunden i princip skulle var,a öppna. Britterna hade häri
genom frihet att efter behag ingnpa i Svarta Havet, utan att 
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Turkiet kunde med våld hindra genomfart och beh övde :· d 
· . <111 Ocl· 
1cke frukta någon stark flottas utlöpande. ' 

Sedan Stmhritanm ens svaghetstillstånd under Hl30-t 
1 

J l . ·t a et 
J lVJ uppenbart, . genomdreva turkarna m ed ryskl biständ 

1\Iont~~eu~-konventwnen av 1936, som ånyo gjorde Turkiet till 

en n~akt11 g vaktare med möjlighet att hindra en engelsk fJol la 

att lmtranga. Att s,amtidigt även ett utlöpande av en rvsk 

llotta kunde förhindras, var vid denna tidpunkt u r rysk s~·n
punkt av mindre betydels.c. då ryska fiottan fortfarande ·var 

sv.ag och saknad e baser i Medelhavet. Ryssa rna fi ngo sålunda 
fr ia h änder i S\'a rla hay.et. 

I mars 1945 uppsad e Sovj·etunionen emellertid den rysk

turkiska vänskapspakten, som skuHc ha löpt till december IHl5. 

Ett kraW gt ryskt tryck började nu utöv,as på Turki et. Vid 

Fotsdam-konferensen i juli 1945 ·enades stormakterna om, alt 

J\Iontreu x-konvenbonen borde revideras. Den ryska aggresl\·i 

t eten ökades dock allt for tfarande, vilket föranledd e USA. att 

demonstrera sin in ställning genom att låta det nybyggda slag

sl\ceppe,t Missouri - på vars halvaäck stilleståndsfördraget med 

J apan undertedm a ls -- besöka Istanbul i ap ril 1946. I slutet 

a \· 1946 ha ryssarna fram fört krav, dels att sunden alltid skulle 

vara öppna för Svarta havsm.akter .och stängda för övriga, dels 

att Turkiet och Sovjetunion en skulle g.emensamt försvara sun

den. Turkiet h ar bes tämt avvisat dessa krav, som inneb~ira 
ett förverkligande av det förslag, som Molotov framförde ti ll 

Hitler r·edan 1940 och som .innehar anspråk på ryska befäst

ningar vid sund en. Turki et h ar förklarat sig beredd t ill en 

r evision av lVIontreux-konvent ionen, dock enelast i samråd med 

signatärmaktern a. USA, ehuru icke siignatärmakt, h ar förida

rat sig dela Turkiets mening h ärvidlag och genom »Truman

h jä lpen» den 12 m ars 1947, som även kommit Turkiet till del. 

har USA satt m akt bakom orden. För att giva ytterl ;gare efter

tryck åt sina avs ikt.er billkännagavs den 18 mars, att en ame

rikansk eskader skulle hesöka Levanten sommaren 1947. Det 

blev h angarfar tyget Leyte med kryssarna Port smouth och Pro

Yidence, som sålunda besökte Pireus, Kreta och Istanbul. I 
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j uni besökte de tre amerikanska kryssarna Fargo, Huutington 

och Houston med sex jagaDe Oran och Algier. Dessa fartyg 

u tgöra USA:s numera ständigt avdelade Medelhavseskader. I 

junli passerade tunga kryssaren Toledo Medelhavet, och har 

sedan besökt Persiska Viken. 
Genom de amerikanska örlogshesöken i Levantens olika 

h amnar har USA ön mera påtagligt visat sin fasta avsikt att 

stödja eller övertaga hri lternas forna vakthållning i östra Me

delhave t och v1id Främre Ori,cntens oljekällor. Frågan om ge

nvensamt utnyttjande av de brittiska Medelhavsbaserna har 

.även diskuterats. 

Baserna i Öster sj ön och kring dess u tlopp. 

Enligt de förhållanden, som de facto äro rådande, kommer 

Sovjetunionens gräns v!id östersjö-kusten att sluta i Danzig

buktens inre del, ost om Gdynia. Polens kust kommer att 

sträcka sig till Odermynningen. Utöver de vid tidigare till

fällen innehavda hamnarna och örlogsbaserna i Baltikum har 

efter stilleståndsfördraget med Flinland tillkommit Porkala, som 

arrenderats på 50 år. Fördraget ger ryssarna fri genomfarts

rätt per järnväg eller via skärgården. Vidare har Sovjetunio

nen installerat sig i Königsberg (numera J(aliningrad), som är 

under utbyggnad, och i Mcmel, som är en god ubåtshas. Enlligt 

fördrag i oktober 1945 har Sovjetunionen för 5 år arrenderat 

området vid Oders mynning jämväl omfattande hela området 

vid Swinemiinde och har t v besatt Riigen och W arnemiinde. 

Ryssarna behärska härigenom hela tyska kusten fram till Stora 

Bälts inlopp. Däremot ha ryssarna seelan mars 1946 lämnat 

B ornholm, som de ockuperade i samband med krigsslutet i maj 

1945. 
Den väsentliga skillnaden mellan Dardanellerna och Sun

d(:n är, att de senare ick·e äro på samma sätt stängda för krig

förandes flottor som de förra. Ett ryskt utlöpande ur Öster

sjön med övervattensstridskrafter vid konflikt med de väst

allierade är dock icke sannolikt med hänsyn till Storbritanniens 

T idskriTt i Sjöväsendet. 34 
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överlägsna styrka, m en däremot är det ett Hrimärt in tres. , 1 ... .. • Y . se or 
ryssarna att forhmdra en västmaktsflottas tillträde till ö ·t . 

. .. S Cl-

SJOn. Det torde vara närmast ur den synpunkten som rvss·l . 
. . ' ... <I na 
mtressera s1g för Sundet. 

: ~etta sammanhang _kan förtjäna påpekas' den JullsUindiga 

utplanmg som under ki11gets slutskede träHade dc tyska ba

serna Kie.l och ·wilhelmsha.fen och som den numera även ön'r

gått Helgoland. Den 18 april 1947 sprängdes alla militära an

läggningar, ubåt shunkrar, str:idscentraler, verkstäder och för

rådsrum i luJten g.enom samtidig avJyrning av !icke mind re än 

6,700 ton sprängämnen. Ett av de Jörsvarsv.m·k, som u nder 

tvenne världskrig gäckat de brittiska planerna på att angripa 

Tyskland från den känsli ga norra fronten , här dänn ed rasera ts. 

Ä ven i dessa farvatten hava de väst-allierade och si'irskilt 

mncrlikanama demonstrerat sin sty11ka. Åren 1945 och Hl-H) 

av1adc hyssare och jagare besök såväl i Östersjön som i Yiislcr

havet och sommaren 19-±7 besökte bl a brittiska flottans Jla•w-
nt> 

skepp, Duke of York, Stavanger, medan en kryssar- och jagar-

flotta b~sölde svenska hamnar, och vidare visade USA sin m akt 

genom slagskeppen New Jersey .och 'Wiscons in, hangadart~·gt'n 

Kearsarge .och Randolph samt tre jagare, som besökte Oslo, 

Götebl r g och Köpenhamn. Kanske skola historieskri vare en 

gång benämna detta en flottdemonstration - 'i varje fall har 

aldrig tidigare sjöstyrkor med dylik slagkraft yisa t sig i dessa 
farvatten. 

A v ovan lämnad redogörelse framg år, att vårt läge direld 

påverkas ·icke endast av förhållanden inom de norra polar

regi-onerna utan även vid Sundet. ::vian kan dock icke påstå , 

att det vid en konflikt mellan östblocket och dc västallierade 

är nödvändigt för ,endera parten att förvärva baser på vår t 

territorium. Erfarenheten visar dessutom ,att det i läncrden är 
t> 

ytterst vanskligt att hålla ett land med obruten försvarsvilja 

besatt, varför en dylik ockupation icke i onödan tillgripes. Det 

är däremot - särskilt för Sovjetunionen - ett livsvillkor ,att 
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förhindra motståndaren att uppnå några baserings-Iörmåner. 

Vårt militär-politiska problem är därför att inge stormakterna 

visshet om, att vi både vilja och ,avse h ålla oss m.ed militära 

mruktmcdel, som gör d et möjligt för oss att hävda vår suveräni

tet inom såväl vårt t erritorialvatten som vårt begränsade luft

territorium. En sådan inställning är mera välgör,ande än det 

ödesmättade talet om omöjligheten att hålla oss utanför en 

tredj e världskonflikt. 

Flottorna efter freden. 

Den 29 juni 1946 öppnades fredskonJcrensen i Paris och 

segrarmakterna togo i tu med att utanbeta fredsfördragen. Den 

30 juli offentliggjordes utkaskn till dessa fördrag i vad avser 

Tysklands fem drabantstater: Italien, Humänien, Ungern, Bul

garien och Finland. Någon enighe t kunde däremot ej uppnås 

angående Tyskland, Japan eller Österrike. Efter långvariga 

förhandlingar undertecknades dessa fredslördrag i Paris den 10 

febru.ari 1947 och slutligen hava dc även ratificerats och instru

menten deponerats på vederhörliga platser, varför dc nu äro 

i kraft. 
Det kan vara av intresse a tt se i vad mån dess,a fördrag och 

övriga förhållanden uti världen paverkat dc olika ländernas 

flottor. 

Finland. 

Den finska flottan h ar blivit hårt stympad och ,endast några 

få rester återstå. Under kriget minsprängdes pansarskeppet 

Ilmarinen, och förlorades omkring fem mindre övervattensfar

tyg förutom motortorpedbåtar och minsvepare. Till Sovjet

unionen har Finland överlåtit samtliga sina 5 ubåt ar och 15 

motortorpedbåtar. Dessutom har ryssarna köpt pansarsl"eppet 

Väinömöinen för 265 millioner mark Aterstoden utgöres av 

fym kanonbåtar från första världskrigets dagar, ett minfartyg, 

ett 20-tal små minsvepare, sammanlagt c:a 3,000 ton. Härtill 
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kommer ett övningsfartyg, Suomen Joutsen (Finska Svan) 
• c 0111 

2,500 ton. Enl1gt fredsfördraget får finska flottan emeller t'd 
o • l 

~ppga till 10,000 ton och omfatta 4,500 man. Gröne ar tilleri 
an 10,5 cm kanoner får ej förekomma. 

Den finska flottan är därmed reducer,ad till en vakt- och 
minsvepningsflotta. 

Danmark. 

Den 29 augusti 1943 gav den danske marinchefen order 0111 

att sänka flottan för alt hindra tyskarna att utnyttja den. Yiss·J 

fartyg ·istånds,attes av tyskarna och ha sedan återtagits av dan

skarna. Vidare ha en del under kriget påbörjade fartyg fär

digbyggts, ytterligm·e fartyg ha reparerats och en del förviirv 

gjorts från utlandet. Slommen i den danska flottan utgöres 
av torpedbärande fartyg, nämligen 

två torpedbåtar, Huitfeldt och Villemoes, av våra l\Iode 

jagares storlek; de äro färdigställda efter kriget och ha gjor t 
en första expedition sommaren 1947; 

sex torpedbåtar av Krieger-klass nåcrot större än Jäcrarer1-
, ........ ' v b 

båtarna; samtliga sjösattes 1946 och den första beräknas färdi o· 
v 

under 1947; samt 

tre äldre torpedbåtar, vilka under kriget varit utlånade t ill 
tyskarna. 

Under 1947 har danskama erhållit tio f d tyska 90-tuns 

motorbåtar, s k E-båtar, vilka utgöra en del av USA:s anp art 

Av dessa beräknas åtmipstone fem li!mma iståndsättas. 

Dessutom finns en ubåtsflotta om sammanlagt sju kust

ubåtar. Danskarna ha emellertid ej fått behålLa några av de 

dvärgubåtar eller enmanstorpedel', som i stor myckenhet funnos 

i Danmark vid den tyska kapitulationen. 

Förutom dessa strridsfartyg finnas c:a fem minfartyg varav 

det största är på 650 ton. Dessutom finnes tre danska och n io 

f d engelska minsvepare av Arholma-klassens storleksordning 

samt nio danska och 21 f d tyska små minsvep.are (Räumhootcn). 

För eskorttjänst och utbildning ha de båda fregatterna 

Holger Danske och Nicls Ehbesen anskaffats. För bevakning, 
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patrullering och stationstjänst på Färöarna och Grönland fin

nes hl a korvetten Thetis. Planer ha förelegat på ansk,aHning 

av ytterligare en korvett, men dessa planer ha övergivits. En 

försvarskommission arbetar sedan 1940 med utformande av en 

ny försvarsordning för Danmark. 
Den danska flottan av i dag utgöres alltså av en lätt, tor

pedhärandc skärgårdsflotta, som därjämte är rustad för minkrig. 

Norge. 

Händelserna den 9 apri l visade behovet av en operations

duglig norsk flotta för att skydda de långa kusterna. Man kan 

lätt för,eställa sig hur händelseförloppet skulle ha gestaltat sig, 

om den tyska rinvasionsflotta, som natten den 8-9 ,april 1940 

närm.ade sig i Oslofjorden, mötts av en operationsgrupp av 

jagar·c och kryssare bakom vilka stått en stödstyrl<.a av pan

sarskepp, istället för av en patrullbåt och en minsvepare, som 

nu blev fallet. De voro för svaga och blcvo satta; ur stridbart 

skick, innan dc kunnat utröna vad det rörde sig om. Dessa 

händelser samt den krigserfarenhet, som den norska flottan 

fått under andra världskriget har resulterat !i ett kraftigt upp

sving för flottan. 
Norska flottan avses samm,ansättas av lätta operationsgrup

per om en kryss,are, ,en division jagare och en eller flera divi

sioner motortorpedbåtar. Till ·en hörjan sh1lle en sådan grupp 

färdigställ as för att s.amla erfarenheter. 

Som av det följande framgår, är heståndet av jagare och 

motortorpedbåtar till en vliss del tillgodosett och under året 

1947 har frågan om anskaffning 1av kryssare avhandlats. Sedan 

den pågående norska försvarsutredningen uttalat ·sig för saken, 

för.elade statsrådet i maj 1947 för stortinget en proposition om 

antagande av anbud från brittiska amiralitetet om lån av krys

saren Arethusa ulan vederlag för en tid av fyra år och med 

frihet att efter denna tid återlämna eller l;öpa fartyget. An

budet, som tillstyrkts i all,a instanser, var ju mycket fördel

aktigt, men skulle givit Storbritannicn och därmed dc väst

allierade ett visst 'inflytande på den norska flottan , som redan 
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till stor del består av r d brittiska fartyg. Pr<?positionen, SOn) 

icke förutsatte någon ökning av flott-budgeten, har cmellel'Lid 
ayslagits av st·ortinget, men i varje fall på andra än mi hhir::t 
ell er ekonomiska skäl. 

Bland ofif.cnsiYClugJi ga fartyg märkas i första hand de fl' ll1 

jagarna av samma klass, som den från sjöstrider under andra 

världskriget kända j,agaren Stord. De äro av samma storleks
ordning som svenska ö lands - jagarna. Vidare finnas två eskort
jagare typ Ar·endal av våra stadsjagares stor1ck samt fem norsk
byggda torpedbåtar av Sleipner-klass, <i storlek motsvarande 
våra kus tj agare. 

Av motorlorpedbålar finnas tio sjödugli ga, kraftigt beslyc
kade r d engelska 110 tons-håtar och dessutom är antalet fran 
Tjnskland erhållna håt,ar i ständigt stigande. Det uppgid;. i 

juli 1947 till sex 95 tons båtar, Vli1ket antal enligt tidnings
uppgifkr skall ökas till tio. Dc utgöra en del av USA:s anpart 
av den tyska flottan. 

Ubåtsbeståndet är fem av våra Sjölejon-ubåtars storlel,s
ordning. 

Fartyg, vilkas karaktär göra dem lämpliga för uppgifter i 

lokalstyrkor, utgöras av tre korvetter och ertt 40-tal m insvepare, 
patmll- och bevakningsfartyg. 

Den norska flottan karakteriseras sålunda av en - med 

tanke på den norsl"a försvarshudgeten - kraftig uppbyggnad 
av en operationsduglig, lält flotta, ägnad att sl<ydda de norska 
sjöförbindelserna och möjliggöra ingripande mot invasions före
tag 1not dc norsl"a kusterna. 

Sovjetunionen. 

Rysl<a Hotlan visade under 1930-lalet prov på ett enas l~t

endc uppsving, som på nilgra år medförde tillkomsten av de 
båda !Grov-kryssarna, ett 15-tal stora j,agarc och en impone

rande ubåtsflotta i Östersjön. Uppbyggnadsplanerna visade 

även god förståelse för utbildning av flyg för deltag,ande i sjö
krigsopcrationermt. S Lal ins uttalande i juli Hl-!5 att ryska fol-
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1-:et fordrar uppbyggandet av en starkare och mäktigare flotta, 

antyder ett nu pågående motsvarande uppsving som under de 

första ryska 5-årsplanernas era. 

Dc fartygsförvärv som gjorts genom lån, överlåtelse, köp, 

]Jesl,ag m m ha medfört, alt den ryska flottan Mivit mycket 

heterogen. Pör att i någon mån råda hot härpå, ha helt natur

li gt dc förvärvade engelska och amerikanska fartygen tillförts 

Jsh avsflotlan, dc tyska, finska, -estniska och lettisl"a östcrsjö
flottan, de italienska, rumänska och bulgariska Svarta Havs

flottan och dc japanska Stilla Havsflottan. 

Ett annat drag i den ryska flottan är dess strävan efter 

kryssare och ~ storlek hänned jämförliga fartyg. Bland de 
villkor, som ryssarna ställde för sin medverkan i det ödesdigra 

fördraget i :\Ioskva den 23 augusti 1939, ingick hl a överlåtelse 
av skrovet till en tung kryssare av Hipper-ldass, som vid sjö
sättningen fått namnet Liitzov. V~d erövrandet ,a.v Königsberg 
erhöllo ryssarna skrovet till systerfartyget Scydlitz och gjorde 
ivriga försök att få den tredje kryssaren, Prinz Eugen, vilken 
dock som bekant gick till USA att användas vird Bikin:i-för

söken. Ryssarna fingo i stället nöja sig med kryssaren Nurn
herg, numera omdöpt till Admiral Makarov. Dessutom. lära 
minst tre krvssare vara under byggnad. I detta sammanhang 
hör även omJ~änmas inköpet av d~t ninska pansarskeppet Väinö
möincn. Likaså l"an omnämnas a lt ryssarna gjorde stora an
strängningar att förflytta det i Stettin erövrade hangarlfm-tyget 
Graf Zeppelin till rysk hamn för reparation och färdigställning. 

Emellertid sjönk det på vägen 1i oktober 1947. Ryssarna synas 
ålunda anse sig kunna möta dc faror, som vid en konflikt med 

dc forna allierade skulle uppslå i östersjö-baserna genom lång
distansflycr och andr,a fjärrvapen från dc västallierades nuva

rande b~s~r. Kanske anse sig ryssama härvidlag hava erhållit 
garantier genom sina erfarenh eter från andra världskriget, då 
den rvska flottan i Leningrad - ehuru icke utan förluster och 
svåra. slmdor - dock genomlevde de tyska flyganfa1len och 

bombarderingarna av landartilleri. 
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Den ryska östersjöflottan torde f n endast hava ett 'l "arr_ 
skepp operationsdugligt nämligen Oktober-revolutionen s " 
d l . . t ]' . . ' 0111 

oc ~ CJ van syn 1gt t1ll SJÖss efter andra världskrio-et 0 
• o . o o . lll 

~1Ilstandet hos de tva under byggnad varande slagskeppen har 
mkt hörts på senare år. Kryssarbeståndet synes uppgå till 
två eller tre operationsklara, minst fem under olika bygg nads 
eller reparationsstadier samt minkryssaren .:viarti. Jagarna ut
göras av c:a 12 rysshyggda, större jagare och torpcdkryssare. 
Härtill komma tre f d tyska jagare v,a:rav en med 15 cm kanoner 
Alla dessa jagare äro av våra ölands-jagares storleksordning: 
Av den mindre jagartypen (lmstjagartyp) uppges ett relativt 
stort antal vara under byggnad. Från tyskarna ha dessutom 
erhållits tre torpedbåtar om 600-1,100 ton. Härtill komma 
ett 60-talmotortorpedJJåtar med en storlek på 90 ton och mindre. 

Ubåtarna uppgå till minst 60, varav ett 10-tal f d tyska 
uJJåtar, de flesta av mellanstorlek, men åtminstone en av ocean
gående karaktär. 

Antal minsvepare och patrullbåtar av olika storlekar är 
mycket stort. Av förkrigstypens Fugas-miinsvepare äro ej 
m:'mga•kv·ar, men nya hyggas av Polychin-typ, smn äro mycket 
goda fartyg. Från tyskarna ha erhållits ett 100-tal M- och 
R-boote, motsvarande våra Arholmahåtar, resp. minsvepare av 
mindre typ. 

Av intresse l"an vara att konstatera, att ryssarna dessutom 
erhållit c:a 150 landstigningsbåtar med tontal omkring 200 ton. 
Ävenså har det radiostyrda målfartyget Hessen och dess föl je
båt Bliz övertaglits av ryssarna. Hyssarna erövrade clt mycket 
1stort antal ubåtar i de tyska hamnarna. Enligt dagorder efter 
Danzigs falllwmmo därvid 45 ubåtar i ryssarnas händer. Seg
rarmakterna överenskomma emellertid, att alla ubåtar utom 
tio, som gingo till var och en av Sovjetunionen, USA och Stor
hritannicn, skulle sänkas, medan de övertagna 30 ubåtarna skulle 
enhart användas för experimentändamåL A v förhandlingarna 
vid Moskva-konferensen i mars 1947 fr,amgick emellertid, att 
Sovjetunionen på grund av tekniska svårigheter då ännu icl<c 
fullständigt uppfyllt 1s\ina åligganden härvidlag. 
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Sov jetunionen disponerar alltså redan nu den starkasic 
flottan i Östersjön ,användbar för alla slags operationer ända 

ned mot Sundet. 
Den ryska Islwusflottcm hestår av det f d engelska slag

skeppet Hoyal Sovercign (numera Archangclsk) och f d ameri
kantska kryss,aren J'lil'waukee (numera Jlunnansk). Dessutom 
finnas en torpcdkryssare, c:a fem större moderna och två äldre 
rysk-byggda jagare samt åtta till tio f d amerikanska jagare 
av den typ, som 1941 överläts till Storbritannien i utbyte mot 
de Väst-Indiska kolonierna. Vidare finnes ett 50-tal motor
torpedbåtar varav många f d amerikanska, vilkas operationer 
i dc nord-norska fjordarna under andra världskriget läto tala 

om sig. 
Ubåtarnas antal uppgår till ett 30-tal var,av m:inst tre äro 

f d ·engelska. Av minsvepare och ubåts jagare finnas ett 100-

tal, de fl esta ,a.v engelsk eller amerikansk typ. 
De engelska och amerikanska fartygen påstodos vid över

låtelsen vara lämnade i stället för de fartyg, som ryssarna an
sett sig ha haft rätt att fordra som sin anpart av den it:alienska 

flottan. 
Den ryska jshavsflottan måste i sitt nuvarande tillstånd 

anses vara för svag för några offensiva operationer av längre 
räckvidd m en torde vam tillräcklig för skydd av kustfart och 
skydd av anmarschvägarna mellan Spetsbergen och norska 

kusten mot de ryska Ishavshamn arna. 

Polen. 

Den under andra världskriget ansenliga och aktiva polska 
flottan, som opererade från Storhritannien, har efter kriget av
sevärt decimerats genom ait endast de ännu återstående polsk
byggda fartygen återvänt till Polen. Dc engelska ha däremot 
förblivit i Storhritannien och dc polska besättningarna gått i 
engelsk eller annan utrikes tjänst. Till Polen har sålunda 
återbördats endast torpedkryssaren Blyskawica och jagaren 
Burz,a; jämte 4 ubåtar, varav 3 varit internerade i Sv.erigc. Där
emot ha 1 kryssare, 2 jagare och 17 andra fartyg återgått i 



602 

engelsk tjänst. Av f d tyska fartyg lär polska flottan från Sov
jetunionen hava tillförts 2 torpedkryssare, 12 motortorpedbåtar 
eller ubåtsjagare och 9 minsvepare eller bogserbåtar. 

Tyskland. 

Den tyska flottan har upphört att cxi,stera. Enligt slutlicr 
t> 

överenskommelse i Fotsdam 1945 skulle - sedan av Tyskland 
erövrade fartyg återställts - resten delas lika mellan Sovjet
un~onen, Storhritannien och USA, dock ,att de flesta ubåtarna 
skulle förstöras. Av sina anparter ha sedan dessa tre makter 
överlåtit fartyg till Polen, Danmark, Norge, Holland och Frank
rike enligt vad som närmare angivits i andra sammanhang. 
Demoleringsarbeten h.a fortgått med de sjunkna fartygen i de 
tyska hamnarna och Tirplitz har sålts till en norsk skrotfirma. 

Sedan Hitler efter engelsmännens 1seger i sjöstriden vid 
Björnön den 31 december 1942 beordrat inställande av alla ar
beten på stora övervattensfartyg, koncentrerades hans intresse 
vis-a-v is fiottan på ubåtama. Ett mycket stort intresse rön te 
härvidlag dvärgubåten, som~ byggdes Ii 100-tal. Medan andra 
länders• dvärgubåtar, excrnpelvis de japanska i Pearl Harbor, 
dc italienska i Alexandria och de engelska i Altafjord noterade 
goda framgångar, hava de tyska uträttat föga eller intet. Hitler 
insåg ~eke att dessa båtars möjlighet ligger i utnyttjande av 
överraskningsmomentet vid offens'iva anfall mot fartyg i fien
dens hamnar. De lämpa sig endast för dessa speciella upp 
gifter men icke för anfall mot fiende111s förblindelser till sjöss 
eller fiendefartyg inpå egna kuster, då molståndaten givetvis 
är beredd på anfall. Så kunde de allierade exempelvis vid 
Normandie med lätthet hindra de tyska dvärgubåtarnas insats. 

Italien. 

Den en gång så ansedda italienska flottan gick sitt slutliga 
sorgliga öde till mötes redan i september 1943. En vecka efter 
de allierades övergång från Sicilien till Cal.abrien lämnade de 
Hesta fartygen sina baser i Spezia och Taranto och den 11 sep
tember 1943 inlöpte den italienska flottan, uppgående till bl a 
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5 slagskepp, 9 kryssare och 24 jagare, till La Yaletta på :Malta. 
På vägen hade slagskeppet Roma sänkts av bl a det tyska flyget 

i Bonifacio-sundct. 
Olika krav uppstodo genast på delning av italienska flottan. 

Sovjetunionen fordrade från första början en tredjedel. Så 
småningom enades m:an i princip om att - 1sedan Grekland 
och Jugoslavien kompens'erats med vlissa lätta enheter, Italien 
m edgivits behålla vissa fartyg och samtliga ubåtar sänkts -
resten skulle delas lika m ellan Sovjetunionen, USA och Stor-

hritannien. 
Vid utrikesm!inisterkonfcrensen, som vidtog omedelbart 

efter fredskonferensen i juli 1946, utkristalliserades så sm~t
ningom, att Italien skulle få ·behålla d e 2 äldsta slagskeppen, 
4 lätta krvssare, 4 relativt moderna jagare, 16 små jagare samt 
20 korvetter. Slagskeppen få ej crsättningsbyggas, men de 
övrirfa far l y o· en må ersättas i den mån de falla för ålders-

o ,; u . .. o 

strecket. Totala deplacementet, sl,agskeppen oraknade, far upp-
gå till högst 67,500 ton och personalen till 22,500 man. Inga 
hancrarfartyg, ubåtar, m otorlorpedbåt8'r få finnas. Genom .att 
flot~an sålunda icke omfattar alla för sjökrigföring nödvänd1ga 

~vapen och vapenhärare (flottan är icke "balanserad,), så kan 
den heller id:c utföra, resp. möta alla dc former av anf,all, som 
dess tolala styrka i förhållande liill en motståndare annars 

skulle ha medgivit. 
För uppdelnnig mellan segrarmakterna återstå bl a ~ slag-

skepp, 2 lätta kryssare, 3 toq)e dl<r~·ssare och 7 moderna pgare. 
Av dessa har Frankrike gjort anspråk på en fjärdedel. l den 
nu ingångna freden säges in t et om uppdelningen ,av ~essa 
fartyg utan ännu a vYaklas utril"esministcrrå~ets manuut
skotts utlåtande i saken. Dc i 5amhand med hedstraktatens 
underskri vande den 10 februari 1947 uppkomna ryktena, att 
i tali·cnska f1ottan sänkts och att slagskeppet Itali a tilldelats 
ryssarna, ha ,1isat sig vara falska. Däremot upp~cs •. att USA 
och möjlicren även Storbritannien överväga att avsta sm anpart , 
dock icke 

0

till de övriga maktema utan till Itali en, vilket givet
vis får ses i sammanhang med de aktioner för hävdande av de 
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väst-allierades intressen gentemot ett ryskt framträn gande i 
Medelhavet, som framgår av det föregående. I ,april 19-±7 
f .. d . l" Ut-
. or c .lta 1enarna stora flottövninaar i vilka äv•en 1 l·1·v .. 

. o ' J ssarc 
5 jagare och flera uhålar dcltogo, som enligt frcdslrakta te; 
skulle ha öyerEinmats. Italienarna motiverade dclt.a med alt 
fredsfördraget då ännu icke var ratificerat, och sålunda ännu 
rrkc trätt Ii kr,aft. Det vill dod( synas som USA och S'torhri
tannicn icke utan gillande åsågc ilahenska flottans bibehål
lande, medan däremot Frankrike protesterat mot at!t den ita
lienska flottan blcye starkare än den franska. 

Japan. 

Vid kr<igsslutct återstod av den japanska flottan enelast ett 
slagskepp, 3 a ·± hangarfartyg, 2 a 4 krpsare, ett 15-tal j,agare 
och ett 50-tal ubåtar samt smärre farrtyg. Av dessa har bl a 
slagskeppet Nagato använts vid Bikiniförsöken. Enligt press 
upgift-er skola nu resterande fartyg uppdelas i fyra lika stora 
delar, om vilka sedan Sovjetunionen, Illina, Stor·britannien och 
USA kpmma a1:t draga lott. I varje fall synas s-egrarmakterna 
avse en total avskrivning av den japanska flottan i likhet m ed 
den tyska. 

Det kan i detta samm,anhang vara av intresse att angiva 
några data angående dc japanska slagskeppen Yamato och 
Mus,aslu, som färdigbyggdes under andra världslu,iget. Först 
i januari 1947 har nämligen några rf:illförlitliga uppgifter offent
liggjorts angående dessa, de väldigaste örlogsfartyg, som värl
den någonslin skådat. Dcms deplacement var över 72,000 ton 
och dcr,as huvudbestyckning var 9 pjäser om 18 tums kaliber 
d v s 45,7 cm. Det k,an noteras att dessa fartyg planerades och 
byggdes under en tid, då Japan försäkrade världen om sina 
fredliga avsikter och pläder,ade för en kraftig reducering av 
slagskeppens tonnage. Vägledande för japansk politik sades 
enbart Yara omtanken om Japans säkerhet och ära. 1937 de
menterades offic!iellt ryktena om att Japan avsåg bygga slag
sl\cpp på över 35,000 ton och med kanoner överstigande 40,6 cm. 

GO f> 

Några ylterligarc data ·angående farlygen kunna yara yärda 
att notera för att ge begrepp om dcr,as storlek. Särskilt deras 
]Jredd 38,7 m är anmärkningsvärd och den Jörlänade dem en 
hög motståndskraft mot undervattcnsträffar. l\Iusashi lär hava 
träffats av mer än 30 tunga bomher och - enligt japanska 
uppgifter - 21 torpeder. Yamalo, som anfölls av bl a 400 
flygpl an, erhöll i dc två försla anfallen 3 torped- och 3 bomb
träffar; i tredje anf:allet fick den 4 torpedträffar och några 
ögonblick senare ytterligare 3, d v s sammanlagt 10 torped
träffar. Deras vattenlinjepansar var icke mindre än 40,G cm. 
Huvucl.arlillerict var placerat i tre trippellorn, varje torn med 
en totalvikt av 2,750 ton. Det svenska fartyg, vars deplace
ment l.:: ommer närma·st denna siffra, är Dristigheten om 3,270 
ton. Ändock voro dessa pjäser så lättrliktade att de tkunc1e in
sättas mot torpedflyganfalL Automatkanonernas antal var 
imponerande: 138 eldrör i 46 trippclavcttage, men kalihem var 

helt olillräcklig, 25 mm. 
I\Ied dessa slagskepp har sili!;:.erligen det svåra artilleriet 

kulminerat och u l vecklingen kommer att löpa -efter andra banor, 
varå de amc11ikanska fartygen Hawaiis och Kentuckys bestyck
ning med fjärraketer är ett .exempel. En parallell är kulmina
tionen på 1870-talet av den slälhorrade kanonen - med till
hörande runclkulor. Denna kanontyp uppnådde sin största ka
liber i och med en italiensk 45 om pjäs. Då hade .emellertid 
redan en ny era hörjat med räfflade kanoner med tillhörande 

spetsprojeld~ler. 

Radars betydelse vid strid mellan fartyg. 

Det mes-t betydelsefulla bland nytillkomna tekniska hjälp
medel för lokal'isering aY fartyg och flygplan är radar, som där
för m er än något annat kommit att effektivisera sjökrigsvapnen 
och därigenom återverka på det takhska uppträdandet. 

Svårigheten att draga -crfar·cnhcter beträHande radars be
tydelse 'i sjöstrid beror på att det ännu är otillräckligt känt 
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::mgåcnclc prestanda på den raclarap1'laratur, som Janns på far 

tygen i olika sjöstrider. På senaste tici har av den allierade 

litkralmen och icke minst de publicerade utfrågningarna av 

japans·ka sjöofficerare framgått ' 'is•sa uppgifter i detta hänse

ende, vilka möjhggöra a tt i stora drag urskilj a, hur det tak
tiska förloppet påverkats av radars utnyttjande. 

Radars utveckling och sjötaktikens anpassning härtill. 

I det följande kommer att granskas fyra sjöstrider, s0111 

utkämpats under det andra världskriget och som framvisa 

radartaktikens ståndpunkt vid oli ka lidpunkler under andra 
världskriget. 

Den Jörsta större sjöstrid, då radar konun1i t till använd. 

ning var - såvitt av författaren känt - i sjöstrielen vid 

lUatapan i ~leddhaveL natten den 27- 28 mars 19cll. De brit

tiska större fartygen voro vid detta tillfälle försedda med racl a1 

apparatur, som - ehuru mycket ofullständig - dock m edgav 

span1ing i vissa seldorer på bogarna. Sålunda erhållna bäringar 

och avst~ncl ti1l målen voro icke tillräckligt noggranna för 

elcllecln in g, men väl för .att få kanoner och strålkastare unge

färligt inriklade. Därcfler beordrades bev.a.kningsjagarna pa 

bog och lå ring att från sina framskjutna lägen belysa m ålen 

Detta är i pr1incip samma artilleri taktik, som från föpsta världs

krigets dagar och radar har endast medfört, dels god förbere

delse, dels att elden l\an öppnas med uppsättning, som beräk

nats efter det riktiga, mätta avståndet i stället Jör det bedömd:-~. 

Admiral Cunningham vågade dock ej helt lita på, att radar 

även varnar Jör anfall .av torpedbärande fartyg, varJör han 

omedelbart efter eldöppning girade ifrån. Arhlleriets verkan 

blev ju ändock förkrossande mot dc totalt överrumplade ita

h cnslza kryssarna, som saknade radar och placerat sina jagare 

så att dc icke hlevo utnyttjade för bevakning. (Sc fig. 2.) 

Vid sjöstriden utanför Kap Esperance (i Salomonarkipc

lagen) natten den 11- 12 oktober 1942 bestod elen amerikanska 

sjöstyrkan av 4 kryssare och 5 jagare (se fig. 3). De bäst 
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Fig. 2. Sjöstriden vill Kap Matapan 27- 28 mars 1\l-ll. 

utmstacle fartygen hade såväl ytspanings- som artillcriradar. 

Ytspaningsradar registrerade före str'iclcn upptäckter på upp 

till 260 hm avstånd, men arUillcriraclarn var icke användhar 

.fön än på betydligt kortar.e h åll. Den gav dessutom dåliga 

värden ifråga om sidriktning. Under glirar eller snabb bärings

änclrin" var det icke möJ'ligt att ;följa måJ.et. Vidare fungerade 
D . • 

radar-igenkänningen myoket dåligt och fartygschcfern'l v1lle 

helst gå med stina >>hattle-lights » tända hela ti.den, vilket dock 

var Jörbjudet. Tack vare den goda radarutrustningen på elen 

amerikanska siclan var ingen jagarbevakning nödvändig. Ej 

heller behövdes några jagare i framskjutna lägen för strål

kastarbelysning, enär eldgivning var möjlig på korta h åll utan 

stridsbelysnting. stridsformeringen blev därför kolonn med 

tre jagare i t ä ten och två i kön. l\'larschgrupperingen v.ar elen

samma som stridsgrupperingen. Girarna utfördes vanligen 

som successiva girar, enär materiel och uthilclntingsståndpunkt 

enelast medgav enkla förfaranden. 
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Fig. 3. Sjöstriden vid Kap Esperance 11-1:2 oktober 1942. 

Den japanska 'styrkan bestod av 3 tunga kryssare och 2 
jagare. De hade ingen som helst radarutrustning, varför det 
var nödvändigt att h[tlla jagare för bevakning. Den japanska 
styrkan framgick i s k T -formering med jagare tvärs ut från 
ledaren. 

Tiden från amerikarnamas första radarkontald till cld
öppn1ingen v.ar 21 min., under viHzen tid den amerikanske be
fälhavaren gii'ade till kontra,kurs för att inlaga T -läge i för
hållande till japanerna. Härunder kommo tätjagarna efter och 
de blcvo sedan vådabeskjutna, när de sökte återtaga sina plat
ser. Enligt planerna skulle de fyra kryssarna taga större 
japanska fartyg under eld, medan jagarna skulle skjuta artil
leri mot m'ndre fartyg och torped mot större. Elden öppnades 
på avstånd mellan 40 till 50 hm efter god eldförhcrcdelse. P å 
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detta korta håll spelade osäkerheten i sidriktningen och ned
s lagsbedömningen ingen roll, särskilt som de jap,anska fartygen 
.under giren visade bredsidorna. Ingen stridshelysn'ing behövde 
därför till en hörjan användas på amerikanska sidan. 

Redan ciLer en minuts eldgivning var på vissa amerikanska 
.fartyg radar ur funktion på grund av den egna ·eldgivningen, 
varefter falljusbelysning tillgreps. Kryssaren Boise öppnade 
till slut även strålkastare och då kom den japanska elden 
igång - 8 minuter efter den amerikanska. Den japanska elden 
var tidv1is väl reglerad, dc ,amenkanska fartygen fingo åtskil
liga skador. lnlet amerikanskt fartyg sänktes, men samman
hållningen inom styrkan gick så småningom förlorad. På den 
japanska sidan sänktes en tung kryssare och en jagare. 

Radar gav alltså den amerikanska styrkan möjlighet att 
hålla en enkel formering utan att dock löpa risk att bli över
l·askad. V'idare kunde operationsgruppen intaga gott begyn
nelselägc, som i stridens hörjan kan betecknas som T -läge, 
men ·som dock icke kunde bibehåUas. Vidare medgav den 
amerikanska radarns överlägsenhet, att eldöppningen avpassa
des till strax innan amerikanarna riskerade att bli siktade 
optiskt, varvlid avståndet var så kort, att osäkerheten i sidrikt
ningen icke spelade någon roll, varför eldöppningen kunde ske 
utan stridsbelysning. 

Vid striden utanför Empress Augusta Bay (på ön Bongain
ville i Salomonarkipelagen) naUen den 1-2 november 1943 
bestod den amer1ikanska styrkan av 4 moderna Cleveland
kryssare samt 2 jagardivi,sioner om vardera 4 jagare. (Se fig. 4.) 
Amerikanska radarmaterielen var förbättrad särskilt i vad av
ser radar-igenkänning. Detta medgav ett mera obundet upp
trädande mellan dc olika diViisionerna, och amerikanarna av
sågo att uppträda med jagarna framskjutna mot den japanska 
styrkan, medan de egna kryssarna höllos på relativt stort av
stånd bl ,a n"lled hänsyn till de effektiva japanska 61 cm torpe

derna. 
Den japanska styrkan bestod av 3 tunga och l lätt krys

sare, 6 jagare samt några spaningsflygplan. Endast flygplanen 

Tidskrift i Sjöväsendet. 35 
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Fig. 4: Sjöstridon vid Empress Augusta Bay 1- 2 noYcmber 19-.13. 

voro utrustade med radar, men denna var dock mycket otill 

fredsställande. Sikten var god och optisk upptäckt skedde på 

upp till 100 hm avstånd. 

Amerikanska ytspaningsradarn gav upptäckt på 300 hm av

stånd från kryssarna och 280 hm från jagarna. Jagarna g~ingo 

omedelbart fram till torpedanfall, medan kryssarna med sam

tidiga girar sökte sig in på lämpligt skjutavstånd. 

När den norra jagardivisionen kommit på 50 hm avstånd, 

sköto jagarna sina torpeder, girade ifrån och rapporterade till 

chefen för operationsgruppen beräknad tidpunkt, då torpederna 

skulle vara framme. Själva drogo sig jagarna ut till 75 hm 

avstånd. Avsikten var att samtidigt öppna eld med alla far 

tyg, då torpederna nådde målen. Emellertid siktade japanerna 

de amerikanska jagarna i förtid och girade ifrån, varför ame

rikanerna då omedelbart öppnade eld, kryssarna på 175 hm 
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och jagarna på 75-50 hm. Japanerna besyarade omedelbart 

elden, men deras falljuspro jektiler nådde ej fram till krys

sarna. Senare fällda falljus från japanska flygplan voro där

emot effektiva. Elden kom att utkämpas som •sporadiska artil

I-endueller under c:a l timmes tid med kortare och län"re eld-
. o 

avbrott. Inga nedstagsobservationer voro möjl!iga p~t ameri-

kanska kryssarna på så stora h åll och striden antog snart en 

melee-artad karaktär. En japansk lätt kryssare sänktes och 

en jagare sjönk efter kollision. Trots radar-igenkänning före

kom flera vådaJ)eskjutningar av amerikanska jagare på av

stånd mindre än 60 hm och två jagare kolliderade. Vid ett 

tillfälle under shiiden passerade de två amerikanska jagardivi

sionerna varandra på 15 hm avstånd utan upptäckt, förrän dc 

voro förbi varandra. 

Den amerikanska radarns ö\·erHigscnhet beräknades i denna 

sjöstrid medgiva dt friare uppträdande med jagarna fram

skjutna, så att skillnaden i avstånd till fienden svarade mot 

kryssarnas och jagarnas olika vapenporteer. Det tilltänkta 

taktiska förfarandet är givetvis alldeles rikti gt och möjliggör 

god samverkan mellan olika vapen, varför det mindre lyckade' 

resultatet mera är ,att hänföra till bristande utbildning och 

oförmåga att utnyttja radar. stridsavstånd vid stridens hörjan 

blev nämligen så kort, att amerikanarnas anfall icke kom över

raskande. Under striden höllo kryss.arna däremot för stort 

stridsavstånd, vilket dock berodde på japanernas motmanövrar. 

Vid sjöstriden i Surigaosundet natten elen 24- 25 oktober 

1944 (se fig. 5) bestod den amerikanska huvudstyrkan av 6 s1ag -· 

skepp från första världskrigets dagar med bevakning av 6 jagare 

samt två operationsgrupper om 5 kryssare och 9 jagare, resp. 

3 kryssare och 6 jagare. De voro grupperade i norra änden av 

Surigaosundet i idealisld T -läge och gingo fram och f.iillhaka 

med långsam fart, väntande på sin i kolonn formerade motstån

dare. Vidare funnos 5 jagare på spaning i sundets mellersta del 

och 39 motortorpedbåtar i farvattnen syd om sundet. Det var 

alltså en väldig flotta, som grupperats för anfall. 
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Den japansl.;:a styrkan omfattade två operahonsgruppcr, den 

ena bestående av japanernas 2 äldsta slagskepp, 1 kryssare och-± 

jagare samt den andra om 3 hyssare och -1 jag.arc. styrkorna 

följdes med 1 timmes mellanrum. 
Den ameril.;anska styrlzan var för stor för att i dessa far

vatten kunna samlas i ett enda anfall. :\Iotortorpedbåtarna fingo 

därför utför.a sina anfall helt för sig och utanför dc andra far

tygens porte. Därefter följde anJall av 11 jagare i 4 olika grup

per mot den första japanska styrkan under c:a l timmes tid och 
slutligen insattes ett samlat anfail av de G slagskeppen, dc 8 

kryssarna samt 9 jagare. i\Iot den andra japanska styrkan in

sattes anfallen mera sporadiskt med jagare och kryssare. 
Amerikanska ytspaningsradam på motortorpedbåtarna g.av 

upptäckt på 180 hm oeh på dc bäst utrustade kryssarna oeh slag
skeppen på 450 hm. :Men ännu när jagarna satte igång sina an

fall syntes japanerna -endast som en fläck på radarns översikts
rör, vilken så småningom delade upp sig i 7 punkter, represen

terande de olika f.artygcn. Jagarnas torpedanfall utfördes till en 
början på e:a 100 hm skjutavstånd, men allt .eftersom skadorna 

och förvirringen ökade på japanska ·sidan, blevo jagarnas skjut
avstånd mindre, ned mot 60 hm, då de även linsatte sitt snabb
skjutande 12,7 cm artilleri mot de större japanska fartygens 

bryggor mm. Kryssarna öppnade artillerielden på 140 hm och 
slagskeppen på 190 hm utan någon stridsbclysning. Ingen som 

helst nedslagsbedömning var möjlig, bl a på _grund av den stora 

cldlwnecntr,a t i on en. 
En av de amerikanska div1isionschefcrna på jagarna ledde 

sin division från stridscentralen på uk-telcfoni till 'lmdcrl~·dandc 
fartygschefer. Så föredrog även högste bcfälhav.ar-en att göra 

sedan striden kommit igång. 
Japanernas radar var dål·ig; på jag.arna kunde de ej skilja 

på fartyg och land. Dc använde .alltid strids<b eJ~rsning , vanligen 

f a lljus, men även strålkastare. 
De amerikanska jagaranCalien visade god effekt tack Yarc 

radarutrustningen. De olika divisionerna kunde operera rutan 

risk för koUisioner trots ,att dc ofta m~l'slc passera varandra på 
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mycket korta håll. Efter utförda anfall toao 
5 

land och utefter land för att försvåra den 

utnyttjande. 

de reträtt in emot 

japanska radarns 

~et ame~·ikanska koncentrerade anfallet är ett ytterligal'c 

steg l utvecklmg av radartaktiken, där denna gång tre olika far 

tygsslag djupgrupperats på mot dc olika vapenporteerna sva

rande stridsavstånd för aJtt på så sätt åstadkomma samtidia 

ve1'kan. Det amer1ikanska uppträdandet är dock stelt och skull: 

sannolikt icke kunnat tillämpas, om ej motståndaren - med av 

asiatiskt lugn präglad defaitism - gått den säkra döden t ill 

mötes. 

Ovanstående fyra sjöstrider äro valda för att exemplifier l 

den effektivitet, som sjökrigsvapnen erhålla genom radar. Så

lunda är skjutning möjlig på långt större avstånd än som tillåter 

optiskt siktande och väsentligt högre fa11fer kunna användas. 

Vidare framgår mörl"ertaktikens utveckling allt cf,tersom radar

nl.ateri~len förbättrades, därigenom att det blev möjligt att med 

god sammanhållnling mellan och inom förbanden framaå i sådan 
. ~ 

gruppermg för den egna sjöstyrkan, att alla vapen kunde hrincras 

till samtidig verkan. Man lyckades mången gång öppna eld ~på 
lagom avstånd med såväl jagar- som kryssar-artilleri och slut

l_i~en ~ven slagskeppsartilleri i samma ögonblick som torpeder 

fran bade motortorpedbåtar och jagare skuro måUinjen. En så

d.an koncentration av vapen, som aldrig tidigare varit möjl'i g, 

fick stor verkan. Genom att insatsen kunde göras på måna

dubbelt större avstånd än förr, och fartygen utan risk för on~ 
bordläggning kunde använda •sina högsta farter, kunde anfallen 

insättas snabbt. Allt detta innebär en kraftig ökning av far

tyg.ens verkningsförmåga särskilt under mörker. 

Betydelsen av kvalitativ överlägsenhet har ökats. 

Inom vårt land har på vissa håll en del erfarenheter dragits 

av radars utnyttjande i sjöstrid, innebärande ökade svårigheter 

för en underlägsen flotta, icke mmst den svenska. Visserligen 
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har med den ökade insikten om radar, dessa påståenden fram

förts med allt mindre agressivitet, men det kan ändock vara 

skäl att något närmare granSika förhållandena. Resonemanget 

brukade låta enligt följande: >>En numeJiiskt underlägsen styrka 

kan inte under dager insättas mot en överlägsen. Däremot 

kunde förr under mörker en underlägsen styrka överraskande 

komma till slags mot .en överlägsen styrka eller del därav. 

Radar har gjort natt till dag. Alltså kan den underlägsne nu

mera icke heller insättas under mörker». 

l\f.ot bakgrund av vad ovan sagts, framstår ett dylikt resone

mang som en väl grov och felaktig .generalisering. Det kan var,a 

lämplugt att draga fram några exempel, där ·en numeriskt un

derlägsen styrka vunnit stor framgång just tack vare raclar. 

Ett sådant exempel är den brittiske amiralen Vians strid den 

22 mars 1942 utanför Syrtenbukten (se fig. 6). Hans uppgift 

var att med lätta kryssaren Penelope samt de 4 lv-kryssarna 

Cleopatra, Dido, Euryalus och Cmlisle och ett 10-tal jagare 

skydda en konvoj från Alexandria till Malta. S.triden är när

mare skildrad i romantiserad form i bol"en »The Ship» av den 

välkände engelske författaren Forrester. En italiensk styrka 

om ett Littorio-slagskepp, 2 tunga och 4 lätta kryssare sattes 

in mot konvojen c:a 150' SO Malta. Den brittiska styrkan var 

<Jhjälpligt underlägs·en och dessutom bunden av sin konvoj. 

Dess enda fördel var, att den var utrustad med radar, men 

för att göra denna överlägsenhet gällande, fordrades ju mörker 

och klockan var nu omkring 1400. Amiral Vian löste emeller

tid problemet så, att han lade ut så mycket dimma och rök, 

som hans fartyg kunde åstadkomma. Han fick härigenom 

samma möjlighet som under mörker att gå fram till torped

anfall och till eldöverfall m ed sitt svaga nllen snabbskjutande 

artillc1'i, samtidigt som det kraftiga italienska artilleriet för

Mev overksamt. 
Efter samma pi'incipi·ella uppträdande lyckades det först 

5 brittiska jagare och i senare skede de lätta kry.ss.arna Shef

field och Jama'ica att hålla den tyska tunga kryssaren Hipper, 

fickslagskepp et Lii.tzow och 6 jagare på vederbörligt avstånd 
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Fig. 6. Sjöstriden utanför Syrtenbukten 22 mars 1942. 

från den allierade ishavskonvojen i sjöstrielen vid Björnön elen 

31 december 1942 (se fig. 7). striden pågick från kl 0930 till1330 

och i det rådande halvljuset i polardagern hade britterna goda 

tillfällen att med ledning av sin radar insätta torpedanfall och 

eldskurar med lätt artilleri , sami'idigt som tyskarna endast 
sporadiskt i diset kunde optiskt iakttaga britterna. 

Man får förmoda att det var skador i känslig materiel på 
bryggor och i master av de otaliga britt iska lätta projektilerna 

samt torpedhotet, som slutligen tvingade tyskarna att uppgiva 

denna strid, vars utgång en förvånad värld icke då kunde 

förklam och som kom Biter att beordra högsjöflottans avbe
manning, medför·ande de ödesdigra konsekvenser, som häst 

~ 
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Pig. 7. Sjöstriden vid Bjömön 31 december 19-1:2. 

framgå av amiral Raeders uttalande: Vi h a härigenom skänkt 

vår motståndar.e en stor och oblodig seger. 
Dessa båda st rider v1is.a, att den numeriska överlägsen

heten - tvärt emot det citerade resonemanget - förlorat i 

betydelse såväl under dager som mörker och att i stället den 
kvalitativa överlägsenheten blivit alltmer betydelsefull. 

Radar ensam avgör ej sjöstriden. 

Att inrikta sina strävanden på att alltid hålla sig med 

överlägsen radar-material är en vansklig utvecklingslinj e och 

ej heller får dess avgörande betydelse general'i seras. Exempel 
finnas nämligen från andra världskriget, då en med överlägsen 

radar utrustad styrka lidit väsentligt större förluster än den 

andra parten. 
Ett sådant exempel är sjöstrielen vid Savo-ön natten 8-9 

augusti 191~2 (se fig. 8), d v s 3 dygn efter den förs ta ameri

kanska landstigningen på Guadalcanal. En sjöstyrka om 4 

amerikanska och l australisk kryssare och 4 jagare låg som 

skydd för landstigningen på Guadalcanal och Florida. I sundet 



6 18 

GUADAL 

CA/YA L 

HE/"'DD~.!S0/"1 FL. YGFÄLT 

Pig. 8. Sjöstrielen vid Savoön 8~9 augusti 1'9-±:!. 

på ömse sidor .om Savoön lågo jagarna Blue och Talbot på 
framskjuten bevakning. Dessa, liksom al la de övriga allierade 
fartygen, voro utrustade m ed radar. En annalkande japansk 
styrka om 7 kryssare och l jagare var inrapporterad av den 
strategiska spaningen redan under dager. Den lyckades dock 
taga sig förbi de båda >>radar-picket-destroycrs>> trots att sun
den endast äro 100, resp. 160 hm breda. De lyckades över
raska först kryssarna Chikago och Canberra och därdter Asto
ria, Vinccnnes och Quincy. Två amerikanska kryssare sänktes 
omedelbart, två sjönkoföre gryningen, medan japanerna endast 
crhölJo lätta skador. Striden är ett exempel på hur ·Cn väl 
radarutrustad sjöstyrka kan misslyckas på grund av att den 
operativa ledningen icke är vuxen sin uppgift. 

I sjöstriden vid Tassafaronga den 30 noue.mber 191{2 (se 
fig. 9) insattes en amerikansk operationsgrupp om 5 kryssare 
och 1t jagare mot de japanska fartyg, som rapporterats på väg 

Fig. 9. 
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Sjöstriden vid 'l'assafaronga 3Q: noyomber 19-±:2. 

mot Guadalcanal. Dc amcril(Janska fartygen voro förseelda n'1ed 
god raclannateriel, såväl för ytspaning som för artilleriledn•ing 

och radar- igenkänning. 
Styrkan framgick i kolonn med lvå j.agare i t äten, därefter 

de fem kryssarna l\1inneapolis, New Orleans, Pensacola, Hona
lulu och Northampton samt slutligen två jagare •i kön. For
merincrslinjen hade lagts vinkelrät mot den sannolika bä-

o . r 
ringen till fienden .och ändrades genom succesiva g1rar. \.rys-

sarnas ytspaning gav utslag på 235 hm. 
Den japanska styrkan utgjordes av 3 jagardivisioner om 

sammanlagt 8 jagm··e, vilka medförde underhåll och förnöden
heter för trupperna i land. Dc . h ade ingen som h elst radar. 

Anlald radarkontakter på amerikansk sida var varierande 
på olika fartyg: vad som från början var en udde ~llcr en ut
buktning på kusten visade sig plötsligt yara en Jagare; vad 
som bedömdes vara ett långslräckt rev, V'isade sig vara en kolonn 
farty g; vad som bedömdes yara ·en kryssar·eo visa~c. sig vara en 
klabb (plotting visade målfart O) o s v. Sa smanmgom klar
nade läget och 10 min. efter första kontald sköto jagarna sina 

l t o d \T" d h .. l ad tidr)unkt för torpeder på 60~90 1111 avs an . 1 era m. 
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t01-p:dernas ~Jassagc öppnade kryssare och jagare eld på 80 hm 

a:.star:d. - bli en början utan någon stridsbelysning. För att 
e~tekbv1ser.a eldgivningen blev det dock nödvändigt skjuta fall
ljus. Elden pågick i 12 min. i korta, intensiva ·eldskurar om 

2 a 3 min. , varvid samtliga kryssare och jagare deltogo. Ameri
kanarna .ansågo, att målen voro transportfartyg, som råkade i 

brand ?ch s:jönko, enär dc snabbt försvunna från radarappara
ternas overs1ktsrör, det ena efter det andra. I själva verket fun

nos endast jagare •i den fientliga styrkan; de ökade farten till 

26 knop, girade emot, sköto torped och togo reträtt. Endast 
en japansk jagare sänktes. 

. Plö~~ligt skakades Mincapolis och New Orleans av kraftiga 
torpedt.raffar. Strax därefter blevo äv.en Pensacola och Nort

hampton träffade . . På två av dessa kryssar~ sletos förskeppen 

bort. Efter krafbg_a ~ränder sjönk Northampton; de öw·iga 
tre J,·ckades tag l D 

J • a s1g 1 1amn. et var det japanska j.agare-
anfa~!ct, s~m m.s~tts utan .att något amerikanskt fartyg hunnit 
upptacka: •Jdenbh:ra och möta det med lämpliga motåtgärder. 
Dessa svara motgangar kunna hänföras till att amerikanarna 

förlitade ' sig på sin överlägsna m dar, som dock icke infriade 

!ör~1oppningama, därför att motståndaren kunde operera tätt 

mhll en kust. Detta var för övrigt en metod som senare ofta 

kom till användning; exempelvi s 'i striderna i Kulabukten och 

v~d Ycl~a l:a V-ella och som osökt för tanken på de förd·e•lar 
v~ra skargardsklädda kuster och trånga farvatten bjuda här
vrdlag. Man behöver endast tänka på, hur det skulle ha sett 

ut, om den japanska styrkan i Surigaosundet crått tätt under 
land i stället för att det nu Yar de amerikansk~ jacrama som 
utnyttjade denna möjlighet. 

0 
' 

. Många and~·a exempel finnas på uteblivna upptäcktm, sär
slult sedan stnden väl konunit ·igång. 1 sjöstriden utanför 
Guadalcanal den 12- 13 november 1942 hade amerikanarna till 

en början god framgång, och flera japanska fartyg sattes i 
h:·and och sänktes. l\Ien sedan började motgång.a·rna; de ·ame
nk~nska fartygens radar förstöreles av det japanska artilleriet. 
Stnden kom därför även på den amerikanska sidan att helt 
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föras enligt äldre metoder, där japanerna synbarligen voro 
överlägsna, ty de båda kryssanta Allanta och Juneau samt fem 
jagare sänktes och flaggskeppet, kryssar.cn San Francisco skada
des svårt. l\1an ser härav hur utg[mgen a v en modem sjöstrid 

icl<ce enbart kan bero av överlägsenhet i 1~aclarutruslmng. 

Man kan mot dessa tre cx·cmpel invända, att dc äro häm
tade från radars barndom och att nu för tiden sådana saker 

icke skulle kunna hända. l\Ien det är ej hela sanningen. Det 
är visserl ig.en rätt, att radarmaterielen förbättr~ats, men även 

aldrig så modern radar är känslig Iör motståndarens vapen
Yerkan. Sålunda vis:adc strider även i krigets slutskede, att 

det icke alltid var möjligt, att bibehålla överlägsenheten från 

stridens början, sedan den antagit en melce-artad karaktär. 

De allier.ade fartygen betraktade alllid sina Iailjus och 

>> batUe-lights» som en omistlig utrustning för striden. 
Vidare lämnar även fullgod radar många möjligheter öppna 

Jör en förslagen m·otståndarc att oupptäckt taga sig in till an
fall. Sålunda visa de ovan lämnade skildPingama svårigheten 

att urskilja fartyg, som gå nära land. I dctla sammanhang 

hör framhållas radars begränsade förmåga att identifiera upp

täckta föremål, vilkd gjorde sig märkbar på många sätt. Det 
hände sålunda icke endast att klabbar inregistrerades som far
tyg ut·an även att ubåtar, stillabggandc under natten för ladd
ning, togos för klabbar. Hcgnskurar förorsakade många fel

aktig,a rapporter, likaväl som att fartyg undgingo upptäckt, 

när de framgingo i eHer bakom regnskurar. Många exempel 
finnes även på att radar föranlett eldgivning mot mål som ej exi

sterat. Sålunda erhöll den amerikanska jagaren Abbot radar

kon t•akt natten 29-30 janual"i 1944 och öppnade eld utan någon 
stridsbelysning. Hadarind:lzationen var stundtals försvunnen, 
men eldblixtar syntes emellanåt, vilket antogs vara fi-entlig eld
givning. T•ill slut förstod dock jagaren, att det första utslaget 

varit en tillfälNghet av okänd anledning - s·edan hade jagaren 

registr.erat sina egna nedslag som ett fientligt fartyg och de 
förmodade ·eldblixtarna voro de egna spränggranaternas bri

sader. 
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V•idare ~a dc ~tmosf.äriska förhållandena, fukt, temperatue 

och nederbord, v1s~t sig ha stor inv.erkan på radar, vilket 

stoppat den utvccklmg mot allt kortare våcrläncrder 
d o o , son1 ur 

an ra synpunkter, skulle ha varit gynnsam. 

Radar kan motverkas. 

Det kan.sk.e viktigaste förhållanclet i detta sammanhang är 

den utv.ecldi~1g av radars motmedel, som ägt mm under och 

efter kngo.t 1 form ,av störsändare, falska ekon, olika former 

av »radardmmJa>>, radar-detectorer m m. Radars motmedel äro 

numera .så .många att de måst indelas i fyra grupper: utsud

dande, forvillandc, störande och varnande motmedeL De ut 

ve~kladcs av de allierade i jämn takt med radarntaterielen. 

?hk~ former ~v motmanö:,rar för att försvåra radars utnytt

Jande out:xperunenterades aven. Enär tremaktspaktens stater 

v?ro sa langt efter på radar-området, behövde dock motmedlen 

eJ tagas i anspråk och därför äro kriaserfarenhetcma f o h"._ 
'dl o a ar 

VI ag. 

. ~fan I:ar anledning förmoda, alt radarmaterielen har ytter

hgare utvecklats sedan världskrigets slut och även i framtiden 

~<Omi~ler att utvecklas. Men samtidigt bli framstcg·en allt färre 

JU narmar.e m:an kommer den möJ'licra fulländnin cre11 D t·t 
df" . o b . c a 

me or att 1 ett framtida krig, man sannolikt icke kommer 

a~t se den ensidiga överlägsenhet i radarmateriel för ena 

Sld.~n, soom Yar falle~ ~nder andra världskriget. Utvecklingen 

har ocksa redan slagit m på andra Yägar och gäller nu mesta . 

dels motmedel och anti-motmedeL 

Sammanfattning och slutsatser. 

. En sammm.1[ attning av det ovan sagda ger vid handen, att 

Icke e~s mat_:.ncll öv.erlägsen radar skapar någon garanN för 

f~·amga~1~. l~ I endens radar kanske varnar honom för anfall 

la~?~ hd1garc än förr var fallet, men samtridigt gör radar det 

~~Jl'Jgt att utföra anfallet på avsevärt större avstånd, med 

hogre fart, större kraft och förbättrad precision. I så måtto 
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gynnar radar den taktiskt offensiva parten. Härtill kommer, 

att radarmaterielen vid en framtida konflikt måste anses kom

ma att bl>i mera likvärdig på ömse sidor än faUet var under 

andra världskriget, varför radars känslighet för såväl artifici

eUa motmedel som de geografisk'a, topografiska och atmosfä

riska omständigheterna blir ett alltmer betydelsefullt förhål

lande. Radar har härigenom infört 1en hel del nya moment, 

kompl'icerat och skärpt förhållandena i sjöstriden på så sätt, 

att riktigt och i full utsträckning utnyttjad mdannateriel 

skänker stora fördelar under de snabbt skiftande faserna av 

striden, medan felaktigt eller ofullständigt använd radar kan 

bli mera till skada än till nytta genom att man förlitat sig på 

den. Detta fordrar överlägsen planläggning och skickligt 

ledande av striden, varför möjligheterna ökat för den taktiskt 

skickligare parten, som verkligen kan bemästra situationen, att 

vinna framgång över sin motståndare, även om denne är nu

m eriskt överlägs·en. 

Flyg kontra fartyg. 

Flyget <Som ett vapen mot fartyg tilldrog s'ig redan under 

m ellankrigsperioden 1ett mycket stort intresse. Det första krigs

år-et visade dock i Nordsjön och Atlanten ·endast få exempel 

på flygets inverkan i sjökrigföringen, beroende på att den brit

tiska fiollans operationsbaser lågo på ytt-ersta gränsen till eller 

utanför ctysl~a flygets porte. De brittiska flyganfallen mot de 

tyska flottbaserna blevo rutan verkan, medan däremot de an

fallande flygstyrkorna åsamkades så lniaftiga förluster att an

fallen upphörde. Säkerligoen har det tyska flyget v.er.kat åter

hållande på de allierade under Norge-operationen, men nl'an 

får icke bortse från den roll som de tyska ubåtarna och min

vapnet spelade. De allierade fartygsförlusterna under Norg.e

företJaget visa, att medan l kryssare och 3 jagare sänktes av 

det tyska flyget, så sänktes l hangarfartyg, l kryssare och 5 

jagare av andra sjökrigsvapen. Sjökrigsoperat'ionerna i NW 
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Europa Ii krigets första fas slut.ade m ed att flyget vid evakue
ringen av allierade trupper i Dunkerque visade sig ur stånd 
att hejda de allienade sjöstyrkornas operationer 'i Kanalen. Här 
deltogo c:a 1,200 örlogs- och transportfartyg samt mer än 200 
mindPc båtar. Icl~e mindPc än 330,000 man evakuerades under 
en tid av 8 dag,ar. A v örlogsfartygen lyckades tyska flyget 
sänka endast 13 lätt'a fartyg. 

l l\Iedelhavet insattes det iJahenska flyget från krigsut
brottet mot de engelska konvojerna genom Sicilienkanalen och 
till l\~alta. Sjöstriderna i Joniska havet den 9 juli, samt vid 
Kap Spada den 19 juli och Teulada den 27 nov·ember 1940 
utkämpades under dager inpå de itahenska kusterna eller flyg
b!aserna. Det italienska flyget ingrep vid alla tillfällen men 
utförde huvudsakligen höganfall, som icke medförde några 
nämnvärda resultat. Vid planläggningen av S'ina operationer 
räknade engelska sjökrigs,]edningen på basis av sina erfaren
heter med l a 2 Dfo förlust genom_ det italienska flygds insatser. 

Däremot visade sig dc engelska fartygens torpedflyg an
vändbart i strider mot fartyg både under gång och till anl"a,rs. 
Amiral Cunningham sökte vid ilem tillfällen att med flygtor
peder åstadkomma fartnedsättning på den snabbt flyende mot
ståndaren, men svårighet med identifiering av anfallsmålen 
medförde, att endast i undantagsfall åsyftat ,pesultat uppnåddes. 
Det V'isadc sig också tämligen enkelt att med bevalmingsflartyg 
på bogarna och eldspärrar med lv-artilleri ~tvinga de fåtaliga 
torpedflygplanen att fälla på så stort håll, att de italienska 
fartygen medhunno dfcktiva undangirar. Anfallens karakUir 
omöjliggjorde erforderlig kraftsamling, ej heller var sramverkan 
med andra vapen möjl'ig. Så mycket mera verkningsfulla blevo 
anfallen mot de italienska fartygen till rankars i Taranlobasen 
den 11 november 1940. Detta visade sig v.ara en anfallsform, 
som en:äast kunde mötas genom omfattande basskyddsanord
ningar och jaktflyg. 

De itali·enska framställningarna till axelbrodern om hjälp 
~slutet av 1940 resulterade i att tyskt flyg förlades till Sici

lien från årsskiftet 1940-41 och därmed kom en ny flygtaktik 
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till mwändning mot fartyg. De tyska flygplanen insatte in
•tensiva stöDtanfall, som v,isade sig mycket farliga. Den 10 ja
nuar'i 1941 anfölls en engelsk konvoj i Sicilien-kanalen. Slört
anfallen utfördes i vågor om c:a 30 flygplan. De möttes av 
jakt från hangarfartyget Illustrious och lv-artilleri från far
tygen. Anfallen konc•entrcrades mot IlLustrious och pågingo 
under hela ellermiddagen ända till mödmingen. Aldrig tidi
gare hade ett fartyg ut·satts för ett så våldsamt flyganfall. 
Flyget drog fördel ~av sin lättrörlighet och koncenbreradc sig 
mot det yärdcfullaste fartyg,et, Illustr:ious, som dock samtidigt 
var det bäst försvarade och kPing vilket de lv-bärande fartygen 
_grupperades. Genom att fartyg,en icke voro upptagna med att 
möta andra anfallsformer, kunde de helt ägna s.ig åt luftför
svaret, men skadorna blevo ändock stora och Illustrious måste 
inlöpa till Malta för provisoriska reparationer under två vec-
1-;,or. Flygplanförlusterna, som uppgingo till ett 100-tal, voro 
dock så betydande, att axelmakterna aV'stodo från att fullfölja 
sin framgång under fartygets uppehåll 1i Malta eller under dess 
återfärd till AleXJa<ndria. Det rådde dock ingen tvekan om att 
flyget i denna strid vis•at prov på en -eff,ektivitet, som icke skuile 
bli lätt att möta med jakt och konventionellt lv-artilleri, som 
ännu så länge var det ·enda, som stodo fartygen till buds. 
Det blev dä·rför nödvändigt för britterna att lägga om s;lta 
1wnvojoperatloner. Tidigare hade de italienska jagarna, tor
pedbåtama och minorna ansetts vara det största hotet, varför 
1\Jonvojerna valt att passera Sicilienkanal~en under dager. Nu 
tvingade flyghotet till en omläggning härvidlag, men mörker
verioden var ej tillräckligt lång att eliminera flyget. En fort
satt insats av axel-flyget ·efter denna metod och utan hänsyn 
till e()"na förluster kunde säkerligen lett till vittgående konse
kven;er för de allierade under det svaghetstillstånd, luftför
svaret då befmm S'ig i. Men det tyska flyget ansåg sig på så 
vis bli ett hjälpvapen åt italienska flottan och genomdrev, att 
det i stället för att anfalla sjöförbindelserna, skulle insättas 
direkt mot slutmålet, Egypten. Axelns krigsm1strängningar 
splittrades häPigenom och engelsmännen fingo andrum. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 36 
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En annan konsekvens av flygets ådagalagda dfekti vitet 

var emellertid, att den italienska flottan blev mycket betänk

sam mot att uppträda under dager utan starkt luftskydd -

ett säkerhetskrav, som flygledningen först i sista hand ville 

tillgodose. 
:\lästa utveckling av flygtaktiken till sjöss kännetecknas av 

det japanska anfaUet på de bnttiska slagskeppen Prince of 

.Wales och Repulse i striden utanför Malaekas ostkust tre dagar 

efter anfallet på amerikanska flottan i Pearl Harbor. Inle

dande låganfall drog uppmärl<samheten från de samt'idiga 

störtanfallen. AnfaUen började kl. 1145 och utfördes med olika 

l<ombinationer av torped-, stört- och låganfalL Strax efter 

J<l. 1400 sänktes de båda fartygen . Det var en katastro[, som 

gav genljud i hela världen och som icke kunde förklaras med 

att exempelvis Prince of W1ales hade allt sitt närluftvärn sam

lat i endast 4 eldenheter och en otillräckligt övad besättning. 

En berättigad respekt för dageruppträdande inom räckhåll för 

motståndarens flygbaser kvarstod därför länge dler striden den 

10 december 1941, trots att det lyckades den tyska Br.est-eska

dern att endast två månader därefter, den 12 februari 1942 

bryta igenom Engelska Kanalen och därvid undgå verkan från 

det överlägsna engelska flyget, som insatte icke mindre än 48 

torpedflygplan, 248 bomb-flygplan (av 310 disponibla) ooh 5-

600 jaktflygplan. Emellertid kom den s k Malackat,aktiken att 

ofta användas av japanerna under sjöstriderna mot amerika

narna •i Stilla Havet. Den uppnådde dock aldrig tillnärmelse

vis samma resultat som den 10 december 1941, ej ·ens sedan de 

japanska självmordsflygarna tillkommit för ~att ·effektivisera 

störtanfallen. Dessa flygare, som föregingo de egentliga Ka

mikazeflygarna enligt nedan, använde vanliga jakt- eller lätta 

bombplan l~astade med sprängämnen och störtade sina flyg

plan rakt mot målet. Även skadskjutna flygare, som icke trodie 

sig kunna uppnå sin bas, offrade sig i ett sista desperat anfall. 

Verkan var dock •icke vad man kunnat vänta, ty anskugshastig

heten blev låg jämfört med bombers och ingen genomträng

ning erhölls på grund av att flygplanen själva mildrade bom-
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bernas anslag, varför sprängverk,an gick rakt upp i luftre1n. 

Bränder uppstodo dock och skador i överbyggnadskonstruktio

ner, ofta m edförande sänkning eller att fartyget måste över

givas. 
Luflvärnet låg betänkligt efter i utvecklingen. V·irl opera

tionerna för beskjutning av japanernas ställningar på Tarawa

öarna ochMarshall•erna Ii januari -februari 1942 beräknades endast 

Ij2 procents träff t o m under okomplicerade anfall vid god sikt. 

Mot slutet av 1942 var s•ituationen på den allierade sidan verk

ligen dyster. 
Vid denna tidpunkt inträdde emellertid •en del viktiga för

bättringar av luftvärnet. Den första var infö.rande av Bofors 

40 mm automatkanon, som blev ett mycket effektivt vapen och 

vars betydelse i fartygens kamp mot flyg·et Icke kan över

s](attas. Den var utan jämförelse den bästa typen av tungt 

närluftvärn och dess egenskaper lwmmo mest hll sin rätt mot 

flygplan på medelavstånd. Den blev därf6r ett lämpligt mot

Inedel mot torped-, stört- och låganfall i deras känsligaste 

skede, då föraren måste rikta in sitt llygplan och hålla det på 

rak kurs före och under fällningen. Vidare hörjade de engels•!.>a 

10,5 cm .och de amerikanska 12,7 om luftYärnskanonerna i allt 

större antal lämna fabrikerna. Dessia förbättrade fjärrlufts

värnspjäser visade god V'Crkan på dc stora avstånden, även om 

eldledningsproblemet ännu erbjöd stora svårigheter. Slutligen 

infördes Spenys gyros il<te för det lätta närluftvärnet, 20 mm 

automatkanonerna. Denna geniala konstruktion medförde ökad 

verl.;an mot flygplanen på kortare håll och icke minst mot själv

mordsanfallen. 
Men »Malacka»-taktiken kom till god användning även för 

de :allierade, som dock aldrig använde självmordsanfallen. Enär 

japanerna försummat utvecklingen av sitt luftvärn, blevo verk

ningarna allt kraftigare. De mera bemärkta f:artygssänlmingar, 

som amerikanarna på detta sätt åstadkommo, voro de japanska 

slagskeppen Musashi under sjöstriden i Sibuyan Sea den 25 

oktober 1944 och Yamato vid japanernas desperata motanfall 

vid Okinaw1a den 7 april 1945. 



628 

Lil~a övertygande som erfarenheten visar, alt svaga flyg 

anflall, msatta utan samverkan med andra sjökrigsvapcn, lätt 

slås tillbaka, _lika tydligt visar ·en undersökning, att n är flyg

anfallen vuxit över en viss gräns, de kunna medföra avcrö-
t> 

rande 1
1esultat mot vlarj c slags Jartyg om flygplanen äro ut-

rustade med tillräckl igt kraftiga vapen. Detta föranledde dc 

allierade att införa begreppet mätningsgräns för flyganfall 

gentemot olika fartyg och sjöstyrkor. Teoret>iska beräkningar 

utfördes hur en sjöstyrka skulle vara grupperad och utrus~ad 
för att kunna nedskjuta fler flygplan per tidsenhet än som m ed 

hänsyn till flygplanens säkerhet ur m,anöversynpunkt samtidigt 

kunde insättas. Des.sa ]Jerälmingar visade, dels att först på 

senare år vapnens träffsäk•erhet blivit tillräcklig för att ett 

sådant förhållande någonsin skuU.e kunna uppnås, dels att flya-
l . b 

wnccntratwncn mås te vara stor, vilkd ställde höga fordring
1
ar 

såväl på den anfallandes operativa ledning som på flygplanens 

besättningar. Även i de fall, då mättningsgränsen för flygan

fallen överskreds, måste flygplanförlusterna beräknJas bh så 

stora, att anfaHcn bleve föga lönande. Det var därför helt 

naturligt att ' flygt1aktiken samtidigt sökte sig in på andra ha

nor för att kunna göra även en liten, ensamt uppträdande 

flygstyrka effektiv. Därför utvecklades flygtaktiken för anfall 

under ljus1a nätter. 

Flygplanets rörlighet gav det frihet att välja sådan anfalls

riktning, som gav det bästa belysnmg och samtidigt gjorde 

fartygens luftvärnsartilleri oanvändbart. Mot dylika anfall voro 

fartygen ofta helt enkelt försvarslösa, då de ej utbildat sina 

strålkastarbetjän'ingar för belysning av flygplansmåL De fåta

liga engelska flygplanen på Malta sommaren 1942 ernådde så 

lunda goda resulllat mot de italienska Afrika-konvojerna, Ekaså 

de allierade flyganfalLen på de tyska konvojerna i Nordsjön 

och längs Norges kust, där ljusförhållandena under sommar

halvåret gynnade dylik taktik. 

Taktiken bjöd dock av säkerhetsskäl vissa svårigheter för 

uppträdande av flygplan i samlad styrka. V~idare var det ett 

giv-et önskemål att kun11a utföra anfall även under f.ullt mör-
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ker. Detta blev möjligt genom utveckling av stridsbelysning 

från flygplan. Utöver de vanliga fallskärmsljusen utexperi

menterades därför ljus, som flöto på vattnet och som utlades 

så att fartygen framgingo som i en »upplyst» alle». Det var 

japanerna som utvecklade denna form av stridsbely~l1'ing till 

nära fullkoml ighet. De använde ljus, som lyste med v1ssa mel

lanrum eller med olikfärgat sken och som. utlades för att ut

visa, antingen platser för koncentrerade anfall eller lämpliga 

anfallsriktningar. De använde f~llskärmsljus med vitt, rött och 

grönt sken, som gåvo intryck av ett flygplan me~ tä~da lan: 

ternor och som lockade fartygen t>ill röjande eldoppnmg. Pa 

detta vis lyckades j,apancrna sänka kryssaren Cl1ikago natten 

den 29-30 januari 1942, då denna kryssare opererade syd Gua

dalcanal mot den pågående japanska evakueringen från ~1

1
1 . 

Dc allierade å sin sida fingo god användning av starka stra -

l<!astare, s k Leigh lights, 'l sina flygplan. 

För att undgå dylika mörkeranfall visade det sig fördel

;akticrt att framgå med Iåg fart utan girar och undvika allt som 

föro;sakade röjande kölvatten. Detta vru- dock en föga för

troendeingivande taktik, ·enär den underlättade för angripare•1 

att hålla känning medelst överv1attensfartyg, som kunde led~ 

flycr.et till förnyad kontakt. Svårigheten var nämligen oft,a. att 

få ~en första kontakten, trots att härför utnyttjades såväl ubå

tar som flygp1ran, vilka försökte hålla känning från solned

gången. 
För att kunna ernå kontakt med fartyg t'ill sjöss blev radar 

ett mycket gott hjälpmedel för flygplanen. Men i ocl~. med 

radars -införande var äYen Irartygcns motmedel mot morleer

flyganfall funnet. Genom radar blev det möjligt att inr~_kta 

lv-pjäserna i både höjd och sida, likaså .a<tt berälma den ratta 

temperingen. Trots att den bristande . pr.ecisionen till en bör

jan endast medgav spärrskjutl1'ing, blev verkan dock god mot 

de fåtaliga flygplanen. 

Radar kom också att effektivisera fartygens luftförsvar 

under dacrer genom att det blev möjligt att i god tid upptäcka 

annalkan~e flygplan. Rapporter angående flygplan på ravstånd 
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motsvarande Östersjöns bredd var intet ovanligt. Det blev 
härigenom god tid för bemanning 1av alla lv-pjäser utan att 
behöva hålla en tröttande beredskap. V•idare l(unde flygplan 
eJ konuna oupptäckta till anfa'll .exempelvis genom aU välj!a 
anfallsriktning från solen, halwm dimbank, över molnen eller 
på mycket stor höjd. En ändamålsenlig målfördelning med
h anns även. 

Vidare inneLiar utvecklingen, att det med radar mätta av
ståndet blev avsevärt säkrare än dc optiska instrumentens, vil
ket gjorde möjl<igt ,att öppna elden tidigare; detta såväl med 
fjärr- som närluftvärn. Det är intressant att se, de ls hur far
tygsförlusterna avtog på den allierade sidan samtidigt som 
tremaktpaktens staters och särskilt Jap:ans flygförluster stego. 

Emellertid .effektiviserades fl ygplanen genom att de för
sågas med raketer. Härigenom ökades pr.ecisioncn avsevärt 
jämfört med vid bombfällning. En mellanform kan den s k 
»skip »-bombningen (»skip » är det engelska ordet för »sku;tb>) 
sägas hava varit, då flygplanen anföllo på låg höjd och genom 
sin manöver i fällningsögonblick.et bibringade bompen ·en kast
bana. Dennå bombfällningsmetod kom till användning mot 
h andelsfartyg, d v s stora men svagt skyddade mål. 

M~d införande 1av raketer följde emellertid en minskning 
cnslolda »sko ttets » verkan jämfört med bomben. Raketen 

Jick nämligen så små dimensioner, att den kan anses som ett 
mellant·ing mellan kulspruta och bomb. De första raketerna 
hade en kaliJJer om 5 cm. Kalibern ökades snart och ena-els-o 
männen anv~inde 9 cm raketer med full-kullor, som vid vissa 
nedslagsvink l ar fortsatte ett 30-tal rnetoer under vattnet och 
därigenom blevo verksamma mot undervattenskroppen på far
tyg. Från 1943 använde de 1allicradc 12,7 cm raketer, som er
höllo smeknamnet >>Holy Mose.s». Men sådan ringa l"aliber 
gör, att detta vapen får sin användning huvudsakligen mot 
sYaga mål såsom handelsfartyg, invasionsfarkoster o d eller 
mycket känsliga mål såsom ubåtar i marschlägc. ökning av 
raketcrna för att få fram dylika, användbara även mot större 
fartyg medförde svårigheter vid utskjutandet. Den engelska 
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15 cm rake ten medförde sådana vibrationer i flygplanet och 
förorsakade en så våldsam flam, att den måst·e fällas innar. 
den startades, vilket minskade pr·ecisionen. Tyskarna använde 
en 28 cm raket, dock så vitt känt icke mot fartygsmåL Den 
amerikanska »Super» -raketen, ,)finy Tim», om 30 cm kaliber 
var den största som insattes till sjöss under kriget. För denna 
hade dock precisionen nedgått så, att den huvudsakEgen kom 
till mwändnmg endast för strandheskjutning, exempelvis. vid 
Okinawa. Som helhetsintryck kvarstår, att införandet av ra
keter ökat effektiviteten vid anfall mot mindre fartyg, ehuru för 
sänkande verkan fordras väsentlig t högre träffantal än med 
bomber. Införande av raketer var ·i alla fall en bättre fram
komlig väg än ökning av automatkanoner111as kaliber, vilken 
utvecldingsl·inje samtidigt prövades och ledde fram till 75 nm1 
kanonen. 

Krutral<:eter kommo till användning även på fartygen som 
närluftväm. Deras ringa precision och den vanligtvis låga 
eldhastigheten gav dylika pjäser helt andra ·egenskaper än 
antomatkanonerna. Exempelvis den tyska Orka.n-fla sköt Sial
vor om 16 raketer avsedda för fullträfrfv.erkan, varför de voro 
försedda med 1anslagständare. En annan var den engelska 
Z-kanonen, .som sköt 7,5 cm •raketer, ·försedda med fotoeleJ{
triskt tändrör, som dock visade sig användhart ·endast under 
dager. Denna utveckling visade sig :icke leda till några resul 
bat, pjäserna betecknades som surrogat för automatkanoner och 
togos bort när de senare vapnen hlevo disponibla i full ut

sträckning. 
Såväl vid användande av flygbomher som raketer är det 

omöjligt att »skjuta in sig >> såsom vid användandet av artilleri, 
, ,arför precisionen blir förhållandevis dålig. En av de metoder, 
som under andra världskriget användes för att förbättra träff
resulta tet var fjärrstyrning av bomberna, i först,a• hand de s k 
gEdhombcrna, v·ilka kommo i Janvändning i sjökriget i stor 
utsträckning. Den första torde ha varit den tyska Henschel 
293, som insattes under år 1943. Bomhen hade formen av ett 
litet flygplan och transporterades till stridsplatsen av ett mo· 
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derflygplan. Utanför närluftvämets porte, dock max. 90 hm,. 
lösgjordes den, ökade genom en raketmotor sin fart till 500• 
km/t (enligt andra uppgiHcr 850 lan/t) och styrdes medelst 
radioimpulser från moderJlygpJ,anet. I bakkroppen var den 
försedd med .ett kraHigt spårljus för att lättare kunna iakt
tagas av moderflygplanet Sprängladdningens storlek var c:a 
500 kg. Den rallierade sjöfarten utanför Italien utsattes ofta 
för dylika anfall och bomben erhöll namnet >>Chasc-mc-Char
lie >>. På kortare tid än 2 månader hade emellertid amerika
narna funnit medlet ratt störa radiostyrningen. Vid •invasio
nerna i Normandie och Syd-Frankrikc våren, r·esp. hösten 1944. 
då vapnet insattes i relativt stor utsträckning, träffades intet 
fartyg. 

Den amerikanska versionen v,ar »Bah -bomben. Den kunde 
styras liksom Henschel 293 men var dessutom försedd med ett 
målsökande aggregat, baserat på radar. Den var den första, 
fullt automatiska, styrbara proj·ektil som ranvänts. Den insat
tes mot den japanska sjöfarten och var icke utan verkan. Dessa 
bomJJer visade sig dock möjliga att undvika för snabba fartyg 
genom kraftiga manövrar. Genom att glidbomberna från stora 
avstånd komma rakt emot det anfallande fmtygct med täm
ligen låg fart (ungefär som van}iga flygplan) och aldrig fler 
än 2 a 3 åt gången, voro de även möjliga att skjut1a ned med 
luftvärnet. 

Tyskarna använde även fjärrstyrning av vanliga fallbomber, 
som försågas med ett särskilt stjårtstycke, kallat FX 1400, 

PC 1400 eller Fritz X, som insattes ex•empelvis vid jalden på 
det italienska slagskeppet Roma i sept·ember 1943 och verksamt 
bidrog till dess sänkning. 

Den amei'ikanska motsvarigheten till dessa fjärrstyrda fall
bomber voro »GB 4 >> och >> Roc», som voro försedda med televi
sionssändare i nosen. Bombfällaren fick härigenom i sitt 
bombsikte en televis•ionsbild projic·ierad över den optiska bilden 
av målet. Han kunde sedan påverka rodren på bombens fyra, 
mycket stora styrfenor. FjärrstymingsprobJ.emet var dock 
ingalunda enkelt och bomhen gav föga 11esultat mot rörliga 
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mål, varför den huvudsakligen kom. till mwändning vid preci

sionsbombning ,av punktmål •i land. 
En ytterligare utveckling av dc fjärrstyrda och målsökande 

bomberna var den japanska »Jinray » ( = åskdån), av amerika
narna döpt till »Baka>>-bomb ( = dåre), som var trumfesset för 
dc japanska självmordsflygama, Kam1kaze ( = den gudomliga 
vinden). Deras insats tillbak1ahölls länge, men slutligen - tre 
veckor efter Okinawa-operationens början - insattes· de i stora 
mängder mot de allicr,ade örlogsfartygen, i första hand hanga,·
fartygen. Liksom ovan angivna glidbomher framfördes de av 
moderflygplan och sedan de släppts, kunde de genom raket
aggregat erhålla en fart om c:a 900 bn/t. Laddningen om c:a 
500 kg var placerad längst fram i nosen. Skillnaden mot Hen
sehel 293 var alltså, dels att Baka-bomhen hade större hast-ig
het, dels att pl.anet fö•rdes av en självmordsflygm'e, som kan 
förutsättas vara bättre än varje fjärrstyrnings- och målsök

ningsaggregat 
Dessa människastyrda bomLer beräknades få mycl<d god 

träffprocent, men det visade sjg docl,, att den endast uppgick 
till 18,G o;o. MotmedJ.et: I<adartändrör·et blev dc allierades rädd
ning. Radartändrör·et är sannolikt den mest betydelsefulla 
uppfinning, som under andra världskriget gjordes inom luft
värnsartilleriet och ändrade helt förhållandena. Genom radar
tändrörd fick luftvärnsskjutnlingens svåraste problem, näm
ligen beräkl1'ande av temperingen, en god och synnerli gen enkel 
lösning. Förutom att förut vid temperingens beräknande en 
hel del approx·imationer och kompromisser voro nödvändiga, 
så fordrades även ·en omfattande instrumenter<ing och ett be
svärligt laddningsarhete. Nu bortföll hela detta problem och 
utan några inställningar bringades projektilen till krevad då 
den passerade flygplanet. Träffprooenten för fartygens luft
värn steg med 400 a 5000 °/o ·enligt olika källor. 

Belysande för hur förhållandena tedde sig efter radartänd
rörets införande kan j!agaren Laffeys stnid mot japanska Baka
bomher utanför Okinawa vara: I gryningen anfölls Laffey, som 
var ute på patrullering, av Bal<Ja-homher. Jagaren öppnade 
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eld med 12,7 cm artilleriet och sköt ned de 4 första på avstånd 

mellan 90 och 27 hm avstånd. M·en flera Baka-homber voro 
på väg och den 5:e sköts ned med Bofors 40 mm automatkanon 

på kort håll, den 6:e likaså. Denna bomb exploderade emel
lertid i luften så nära jagaren, att flera av .besättn ingen döda

des. Även den 7:e bomben sköts ned, men den S:e landade 

ombord och förstörde en kanon. Den 9:-e sköts ned med när

luftvärn och den 10:e missade i Slin störtning. Den 11:e kom 

mycket lågt om babord och slog i däckshuset, där även den 

12:e träffade några rsekundcr senar-e. Den 13:e sköts ned av 

12,7 cm art illeriet. Nu ingrepo mnerikanska jaktplan i striden, 

m en ja~aren fortsatt•e och sköt ned samnmnlagt 17 bomber. 
Ytterligare två bomber träffade jagaren. Bränderna på jagaren 

släcktes och eft.er provisoriska reparationer kunde jagaren återga 
bill sin bas. för -egen maskin. 

Det är givet att statistik över fartyg sänkta av flyg samt 
nedskjutna flygplan bör bearbetas m ed hänsyn till operatio
nernas intensitet, desperat-ion ·i slutsiwdet m m, men det lmn 

vara av intresse att konstatera, att de japanska flygplansför
Justerna per m ånad voro 

112 flygplan 1941, 
134 )) 1942, 
280 )) 1943, 
530 
665 

)) 

) ) 

1944 och 
1945. 

Däremot avtvg under h ela kriget i Stilla have t antalet 
sänkningar utförda m ed det japanska flyget. Under helJa 

Okinawa-kampanjen sänktes av flyg intet stridsfar tyg större 

än jagare, ehuru många crhöllo skador. Det är sålunda uppen
]Jart att radar genom sin trefraldiga användning för luftför
svaret: 

tidig upptäckt, 
reglering av ·eldledningen och 
reglering av hrisadutlösningen, 
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ås t;adkommit en markant förskjutning till fartygens fördel i 

kampen mot flyget under andra världskriget. 
Den utveckling på flygets område, som där-efter skett, mar

keras framför allt av reaktionsdriftens införande och därmed 

följande ökning av flygpl anens hastighet till storlek motsva
m nde eller överstigande ljudets. Även om ett sådant förhål

lande gynnar flygplanet vrid anfall mot fartyg, så är det icke 

enbart till fördel. För det första blir verkan av ett avfyr

ningsfel större. Vidare tål torped ej att fällas vid den höga 
flygplansfarten. Framtida användning av torpedflyg är redm1 

tidigare ifråg,asa tt, enär fartygens relativt höga och flygtorpe

dens relativt låga fart gjort fällningrsförhållandena· i viss mån 

ogynnsamma för flygplanet. Det framstår som -en betänklig 

minskning i flygets insatsmöjlighet gentemot fartyg, om tor

peden avföres som v:apen i flygplan, ty flygtorpeden svarade för 
icke mindre än c:a 40 °/o av dc sänkningar, som flyget åstad

kom under andra världskrj ge t i fr äga om jagrare och störr·c 
örlogsfartyg under gång. \'idar.c Jå r föraren i dc snabba reak

tionsdrivna flygplanen korta re förb ere-delsetid för sitt anfall, 
flygplanets vändbarhet bli r mindre och svängningsradien 
s törre. De påhestn'ingar, som uppstå på den mänskliga orga
nismen genom centrifugalkraftens inverkan kunna icke uthär

das längr-c än till en viss gräns. Gränsen kan höj as genom 
användande av särskilda dräkter, »G-suits >> , m en den tid som 

en pilot behöver för att sa nsa sig efter en manöver, innan h an 

påbörjar nästa•, kan vanli glvis 'icke göras kortare än c:a 10 sek 

cnligl vad fysiologiska undersökningar v.isa. Detta förhållande 
är till fartygens föt,del såväl i Yad avser lv-/artilleriets skjut

möjligheter som verkru1 av snabba fartygs m otmanövrar. 
Emellertid har luftvärnets skotthasti ghet genom långt dl"'i

ven automatisering ökat för att möta de ökade hastigheterna 

hos flygplanen. Häruti har man lyckats så väl, att antalet 
averivna skotl under cll anfall snarare kan ,anses ha ökat än 

o 
minska t för framtiden. Härtill kommer att projektilemas ut-

gånshasbghct kraftrigt öl<ats genom an vändiande a v underka

libriga projektiler och slutligen har möjli gheten till snabb mål-
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fördelning och målfattning ökat genom införande av fjärrikt
anordningar för luftvärnet. 

Men andra världski'iget visar även på en annan utveck
lingsl~nje för luftvärnet, nämligen de styrbara fjärr-raketerna, 
anti-guidedmissiles. Någon användning fingo icke dessa vapen 
ombord och skola därför här omnämnas endast för fullständig
hetens och den eventuella framtida utv,ecklingens skull. 

Det var tyskarna, som för sina större industrier och städers 
luftförsvar anskaffade olika fjärr-raketer, exempelvis »Rhein
tochter» med en sprängladdning 1av 150- 200 kg och mycket hög 
hastighet. Den fjärrstyrdes med tillhjälp av två radarappara
ter, varav den ena inriktades mot fjärr-raketen, den andra mot 
målet. En annan konstruktion var >>Schmette.rling» (V 3, Hs 
117 eller Butterfly), som hade en hastighet av c:a 1000 lnn/t. 
Den utsköts i ungefärlig rätt riktning och var försedd med 
akustiskt eller optiskt målsökningsaggregat och avsågs verka 
genom krev&dtrycket. En tredje typ vm· » 1111 asserfall», som var 
konstruerad efter samma principer som V 2 och med beräknad 
skottvidd av 500 hm, men som aldrig kom hll användning i 
praktiken. En fjärrakct, >>Enziam var av intresse bl a på grund 
av att den var konstruerad som en flygande vinge och att den 
i stället för sprängladdning innehöll 550 små krutraketer, som 
på c:a 300 m avstånd från det fientliga flygförbandet utskötos 
1i en kon med 30° vinkel. Slutligen fanns en typ, benämnd 
Natter eller Viper och som till skillnad från tidigare nämnda 
typer var bemannad med en förare. Den startades med till
hjälp av raketer från en nära vertikal startbana, varefter pilo
ten manövrerade den som .ett reaktionsdrivet jaktplan. Dess 
beväpn'ing utgjordes av ett 30-tal småkalibriga raketer. Ak
tionstiden uppgick endast till 10 a 20 minuter. Piloten räddade 
sig med fallskärm. Den var alltså ett mellanting mellan män
niskostyrd fjärraket och jaktplan. 

Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen och 
betydelsen av dessa fjärrvapen, men det är icke uteslutet att 
de kmma bli det nya jaktflyget. De under andra världskrigd 
använda konstruktionerna visade emellertid inga större resul-

637 

tat, men man bör noga akta sig att härav draga n ågra vitt
gående slutsatser. Insatsen kom nämligen för sent, för att man 
skulle 11inna få säkra erfarenheter, och tyskarna hade ungefär 
110 olika raketprojekt under utveckling vid världskrigets slut. 
Det stora försprång, som. tyskarna faktiskt hade på raket
området, var en produkt av att tyskarna fr ån början voro 8 a 
10 år före andra nationer i denna fråga. 

Försvarskommitten och flottan. 
Anförande på Kungl, Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 
15 november 1947 av hedersledamoten Ehrensvärd. 

Försvarskmmnittens betänkande vänta6 vilken dag som 
helst och genom. lindiskretion er i viss del a v dagspressen hava 
också konturerna och därjämte vissa betydelsefulla delar av 
kommittens förslag bring,a,ts till allmän kännedom. Vad så
lunda blivit känt synes tillräckligt för att redan nu göra vissa 

reflexioner. 
Kommittens betänkande synes 'innesluta saker och ting 

både på gott och ont. På den goda sidan är främst att an
teckna, att samtliga politiska partiers repr~esentanter synas in
taga en positiv hållning till försvaret och att alltså de paC'i
fistisk,a och defaitistiska strömningar, som här och var 'i pres
sen bmtit fram särskilt då det gällt värnpliktstidens längd, 
vilken föreslagits stanna vid sex a sju månader, icke vunnit 
beaktande. A andra sidan är det tydligt, att den svenska för
svarsorganisationen ·enligt kommittens mening anses kunna i 
vissa delar avS<evärt krympas, ett förhållande som måste 
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anses högst betänkligt i den värld av oro i vlillzen vi 
leva. Det är troligt, att de svåra och delvis självförvållade 
ekonomisl~a tider, som nu inbrutit över vårt land, väs•ennigen 
bidragit bll denna mening. Med det motsatsförhållande mel
lan »de s·tora» som råder och som dagligen ger sig tillkänna 
inom olika delar av världen och inom alla olika a·vsnitt av de 
Förenta Nationernas organisation, äx det emellertid för länder 
vilka liksom de skandina.viska befinna sig inom brytningsom~ 
rådena för stora makters intressesfärer, oundgänalicren nöd
vändigt att hålla sig med ett sådant allsidigt för.:v;, att ett 
militärt tomrum, som ovedersägligen frestar till förekommande 
angrepp, icke för·eligger. Ensamma kunna vi numera ej stå 
emot en stormakt, varför vårt försvar måste uppbvcraas efter 

. • Jbb 

pnnc1pen hjälp till självhjälp. Detta kräver att vi så organi-
sera detsamma både kvalitativt och till omfång, att det icke 
hinner nedkämpas på kort tid. 

. Angivna slutsiffror för de olika försvarsgrenarna visa tyd
ligt, att det är inom marinen dc största nedskärningarna före
slås och detta , vare sig Jnan som utgångspunkt tager 1942 års 
organisation ·ell er öB :s s k 906-millioncrsförslag, i vilket för
slag sannerligen flottan icke på något sätt var särskilt gynnad. 
Som ett tack för god neutralitetsvakt k,an detta förhållande i 
' :arje fall icke betraktas. Tager man åter som utgångspunkt 
OB:s 650 och 750-millionersförslag är det glädjande, att kom
mitten helt synes frångått dessa försLags avv~gning Iörsvars
gr·enarna emellan. 

Det måst·c hållas i minnet, eller kanske snarare med styrka 
P.~pekas, att en försvarsorganis1a.tion kan undergrävas på två 
satt: det ena genom ingrepp i fredsorganisationen, så att vissa 
fredsförband indragas och kaderminskning verkställes, det 1andra 
genom utebliven eller otillräcklig materielanskaffning. Det 
första sättet är för den stora allmänheten mest påtagligt och 
det påverkar direkt de lokal,a bygdeintressena, det andra verkar 
mera i det tysta, men är desto farligare. Utebliven eller otill
räcldig materielersättning försvagar organisationen hastigare, 
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ju kortare materielens livslängd är, och inverkar alltså främst 
då det gäller lätta fartyg eller flygplan. 

Ersättningsbyggnadsanslag.et är därför örlogsflottans vik
gask anslag. Ä ven på detta område .synes det som om både 
gott och ont vore att anteclnlia'. Till det goda måste då hö-ra, 
att kommitten ansluter sig till de marina 1nyndigheternas av 
öB stödda förslag om byggandet av jagare av förbättrad ölands
typ, Som bekant framlad.e Kungl. Nia j :t förslag om anvisande t 
av en million kronor till konstruktions- och ritnings,arbeten 
för jagaPe av denna typ till 1947 års l'iksdag, varvid försvars
ministern anförde, att oberoende av hur den framtida försv,m'S
organisationen avpassas till sin storlek och närmare utformas, 
torde även i fortsättningen lättare, torpedbärande fartyg kom
ma att bli erforderliga i det svenska försvaret. Han fortsatte: 
>>Det program, som marinförvaltningen framlagt beträJfandc 
nybyggnad av två jagare och två torpedbåtar synes mig ur 
dessa synpunkter väl avvägt. Då det därjämte är av den be
gräns1ade innebörd, att det icke kan anses föregripa heslutet 
om försvarets framtida utformning, förordar jag nybyggnad 
av två jagare i landskapsklassen .. ·''· Detta försbg fälldes 
beklagligtv'is vad beträffar jagarna av en rätt blandad riks
dagsmajoritet på skäl att ej föregripa försvarskomnJiittens för
slag, ett motiv, som vid liknande tillfällen med fr,amgång an
vänts, då sakskäl saknats. Det må här antecknas, att vid ifrå
gav::uande tillfälle försvarskommitten icke ställde sig avvis1ande 
till byggandet. Genom 1947 års riksdagsbeslut har ersättnings
byggandet av jagare försenats minst ett år; j,a,g säger med 
avsikt >>minst», ty det faktum att vår industri brottas med svå
righeter att få fram erforderlig materiel gör att lever,anstiderna 

för all krigsmateriel visar tendens att stiga. 
Erfar.enheter och rön från det senaste kriget, samman

ställdia under nära tre efterkrigsår, ge ofödydbart vid handen 
att under alla fö.rhållanden jagare, oavsett det i många hän
seenden ovissa 'i särskilt den vapentekniska utv.eckling.en, ha 
·en given plats i fmmtida sjöförsvar. Detta har utrönts vara 
,en allmän uppfattning också bland de utländska sakkunniga, 
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som haft tillfi:iile att i detalj satba sig in uti följderna av Bi

kiniförsöken. 
J,agare ha r.epresenterat den inom alla sjökrigsskådeplatser 

mest mångsidigt utnyttjade fartygstypen. Förlustprocenten på 

grund av flygangrepp har i förhållande till antalet insatta en

heter varit mycket låg, något som visat sig gälla även i » trång~/)> 

farvatten. Utvecklingen ur luftvärn:ssynpunkt gåQ· dessutom i 

en för j agarna gynnsam riktning. 

J ag are måste ingå i våra opcrativ.a str'idskrafter för att 

dessa skola få erforderlig tyngd och kunna slå hårt, jagare 

erfOTdras för ständig pågående övervakning av oss omgivande 

kustha•v, de krävas för ren eskorttjänst längs våra kuster i all

mänhet .och till Gotland särskilt, de behövas för minel'ings

företag ooh för ubåtsjakt. Dc behövas i antal, ty även jagare 

måste under krig beredas öv.ersyn och deras besättningar v1la. 

Det måst•e också med skärpa framhållas att det moderna kriget 

1-.räv·er operationer till s.jöss på längre eller kortare avstånd 

från vår kust och detta såväl om det gäller framstötar för 

uppriv,ande av fienUiga förband av örlogsfartyg och transport

fartyg, som vid operationsområdets övervakande ~ner vid egna 

sjötransporters skyddande. Jagarna liksom övriga i egentlig 

mening .operativa fartyg måste kunna hålla sjön i alla väder, 

då fientlig,a trupptransporter kunna framföras. Tron på att 

strid >>i kustens omedelbara närhet» kan utföras av fa:rtyg med 

relativt liten storlek och därför liten sjövärdighet, såsom små 

torpedbåtar eller ku:s·tjagare, är f.elaktig. Det går lika besvärlig 

sjö vid Utklipporna som 'i östm: öste'l·sjön, vid Paternoster som 

i västra Skagerack. Det synes också som om överallt i världen 

jagm-typen standardiserades vid .omkring 2,000 ton; så t. ex. 

ingår i Hollands nybyggnadsprogram 24 dylil\Ja jagare, Jugo

slavien har beställt materiel till jagare på öv,er 2,000 ton och 

de jag.are, som tillförts den norska fl.ottan från England, äro 

också av denna storleksordning. Den föreslagna jagartypen 

synes väl lämpa sig för att fullgöra sådana uppgifter, som 

kunna åläggas oss i egenskap av medlemmar av Förenta Na

tionerna. 

641 

Otillräckliga byggnadsanslag på 1920- och 30-talet med

förde onormal byggnadsverksamhet under perioden 1938-1946, 

varjämte man på ·grund av den knappa tidsfr'isten fick nöja 

sig m ed konstrul<tioner, som utveckling-en delvis redan gått 

förbi. stadsjagarklassen är sålunda resultatet av eda·renhe

lerna från för:sta väddskrigeL Den nu projekterade något 

ändrade ölandsjag,arcn där.emot skulle komma att bli den pro

totyp, som åtminstone ur rent konstruktiv synpunkt kan för

beredas i och för de närmaste åren. På så sätt stäUe:s· man 

'icke inför tvånget att i ett förnyat kritiskt läge bli tvingad att 

hygga fmtyg enligt red1an föråldraae principer. 

Samtidigt som man tillgodoser följdliktighet i försök och 

konstruktionsarbeten, fö,rebygges i någon mån också sådana 

onormalt höga kostnader, som en forcerad ersättningsbyggnad 

alltid för med sig. Liksom flygv,apnet måste flottan, så mate

ridbetonat som detla vapen är, få sitt oundgängliga behov av 

ersättningsbyggnader tillgodosett med fö,r ett begränsat antal 

år bundna byggnadslnroter. 
Aven .om .ett beslut i enlighet med kommitten:s förslag att 

bygga två moderna jagare skulle fattas av 1948 år:s riksdag -

ett avsteg härifrån skulle utåt framstå som ett svaghetstecken 

på svensk fä:rsvarsvilj.a och därför menligt inverka på landets 

utrikespoliti:ska ställning - dröjer det länge innan des,sa far

tyg färdigställts och alltså länge innan ens den ena kryssar

operationsgruppen !Jl!ir· utbyggd till fullt antal jagave. Värre 

är emellertid att kommitteförslaget för hela 10-årsperioden ut

över dessa två jagare icke lärer upptaga annat än påhörjandet 

under periodens senaste del av ytterligare två jagare. En syn

nerligen farlig svaghetsperiod måste då uppstå vid det tillfälle, 

då icke blott de större tartygen såsom Sverigeskeppen helt 

utgår ur organisationen utan också beståndet av lätta fartyg 

h astig t nedgår. Vi måste komma ihåg att genom utebliven 

planmässig tidigare ersättningshyggnad, jagarbygget koncen

trerats till kr'igsåren, varigenom också fartygens. utgång ur 

första linjen och därmed ur operationsgrupperna kommer att 

infalla under en mycket kort tidsperiod. Det är denna utgång, 
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som i t~d måst_e mötas, annars blir påfrestningarna på kom
mande ar alltfor stora. Om man avser t. ex. att tilJs1ammans 
m?d kryssarna hålla 12 jagare 'i för:sta linj.en - och med 
mmdr·c är ej tänkbart räkna, om det skall ·vara något allvar 
med talet om en lätt flotta - måslc man med användandet 
~v internationellt brukliga livslängder räkna med ett fortsatt 
Jagarhygge av ung.efär två jagare vmt tredje år. 

Tillgången på jagare i första linjen hes.tämmer också till
gången i andra linjen, vilken icke kan beräknas överstiga 50 
pr.ocent av .. den förra: ~edan ett sammanlagt .antal av 18 jagare 
synes ~1tgora ett. mm1mum för att dc för sjökrigets förande 
ansvanga operahva cheferna ,skol,a kunna fullgöra dem påvi
lande upp~rag och detta oavsett antalet f1artyg av andra sla<f. 

?en viktigaste ökningen av komnrittens förslag är därf;r 
att av·en under periodens mellersta år hygga två j,agar.c. 

Under alla förhånanden synes det vara nödvändi<ft a ll 
marinförvaltniong~n er~åUer bemyndigande ,att - san~tidigt 
n~ed atto d~ tva fors~a pgarna kontrakteras - utlägga heställ
~ungar a ;Jss matenel, ,som har särskilt lång leveranstid såsom 
<anoner och eldledningsinstrumcntering, för ytterligare tvä 
fm·tyg, varigenom dels bättre priser lära kunna ,ernås deh 
ga~·an_tier ~k~pas .. mot förseningar vid senare fartygsb;ggcn. 
Pnnc1pen 1fraga ar då det gäller flygplan godtagen av stats
makterna. 

Kommitteförsiaget lärer upptaga att tjänstgörinOiS·tiden i 
fr,ed för de värnpliktiga nedskäres från 15 till 11 ~1ånadcr. 
Denna nedskärning synes stor och den försvårar fäTvisso dc 
värnpliktigas utbildning till verkliga yrkesmän, vilken utbild
ning nödvändiggjorts genom att stammanskapets numerär 
redan nu högst väsentligt n1inskats. Det förhållande att dc 
värn~liktiga i allmänihct under de senaste åren visat ökad vilja 
~~t ~1llgo~orälma sig bjudna kunskaper och tillägna sig god 
fardighet 1 vapnens rätta bruk, måste emellertid underlätta för 
myndigheterna att n~irman' utforma utbi·ldningen. Deras or-
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ganisations[önnåga kommer dock att ställas på stora prov; 
Yisserligcn har det visat sig att floltan relativt väl lyckats hålla 
Yiss god beredskap även under tider med än kortare värnplikts
tid, så att ur enbart den synpunkten vore det ej skäl att se 
,alltför mörkt på problemet. Det ~i.r sammanställningen av 
minskad stamkader, minskad värnpliktstid och ökad risk för 
~nahharc krigsutJJrolt som tillsammantagna gör det hela 1Jc-

lzynunersmut. 
Minskningen ,av det i fred med utbildade besättningar ut-

rustade antalet fartyg måste menligt inverka dels på mar:indi
striktschciernas möjligheter att fullgöra dem påvilande fr,eds
uppgifter, dels på den omedelbara beredskapen, dels på örlogs
yarvens och örlogsstationernas förmåga att i blixtkrigets tlid 
hinna rusla och bemanna alla de på varven liggande obeman-

nade fartygen. 
Det kräves slutligen ett visst antal ständigt rustade fartyg 

och förhand för att garantera att vid ofred tillräckligt antal 
fartyg:sh sättningar stå till förfogm1de, besättningar vilkas 
färdigheter ej hunnit nedgå alltför mycket. I alldeles särskild 
grad gäller detta befälet. Fartygs- och förhandschefernas 
skicklighet blir ytterst utslagsgivande för örlogsflottans för
måga hävda sig i krig. Här som inom hela krigsmakten gäller 
att med officerskåren står eller faller försvaret. 



MOTORBÅT FÖR PANSARSKEPP. 

75 HKR. 3·CYL. DIREKT OMKAST· 

BAR MOTOR. FART 10 KNOP. 

KUNGL. FLOTTANS FÖRTROENDE FÖR OSS 

HAR RESUL TERAT l ATT VI TILLS DAT O FÅTT 

LEVERERA 6 ST. 75 HKR. DIREKT OMKAST· 

BARA MOTORER TILL PANSARSKEPPSSLUPAR. 

' 
VI TILLVERKA SÅVÄL MARINA SOM STATIO· 

NÄRA MOTORER FÖR ALLA ÄNDAMÅL l STOR· 

LEKAR FRÅN 10 TILL 400 HKR. 

L A v A L-MOTORN UTMÄRKER SIG FÖR 

GEDIGEN KONSTRUKTION, FÖRSTKLASSIGT 

UTFÖRANDE, SÄKER GÅNG OCH BILLIG l DRIFT. 

VID BEHOV AV MOTORER, RÅDFRÅGA OSS! 

A. -B. de lA V ALS ÅNGTURBIN 
STOCKHOLM 15 




