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statlig uppmuntran till försvarsvetenskap:: 
lig författarverksamhet. 

I dc av Kungl Krigsvelensk:tpsal.;adcmien och av Kungl 
·örlogsm~nnasällskapct {n·ligen ullysta pristävlingarna ha in-
1iimnadc tävlingsskrifter, vilka befunnits värda pris, hiLLills 
Jmnnat belönas endast med mycket blygsamma penningbelopp. 
Prisbeloppens ringa storlek ha säkerligen icke uppmunlral till 
mera omfattande författarskap. 

Del är numera allmänt ].;änt alt det naturvetenskapliga och 
teknisk-velenskapliga forskningsarbetet är a v u lomordentlig 
]Jelydelsc för modern krigföring. För alt väcka och stimulera 
intresset för utarbetandet av skrifler inom dessa forskningsom
Iåden, varigenom nya uppslag och rön skulle kunna tillvara
tagas och nyttiggö1·~s, har Försv::~rels forskningsanstalt i un
derdånig skrivelse den 2 december 19-16 hemställt om bemyn
digm1dc atl utdela sammanlagt högst 10,000 kronor för budget
år s[lsom pcnningbclöningaT till förfallare av skrifter i ämnen 
.av betydelse för rikels försvar. 

Genom beslut den 2,1 januari 1947 har Kungl :Maj :t bi
fallit denna framställning samt bemyndigat fo-rskningsanstal
ten aCt di~ponera sammanlagt högst 10,000 kronor för helt hud
gelår räknat för utgivande, efler pröYning i samråd med Krigs
velenskapsakademien resp örlogsm:mnasällskapel i varje sär
skilt fall, av penningbelöningar till förfallare av skrifter av 
påtaglig t viirclc i ämnen av betydelse för naturvetenskaplig och 
telmisk-velenskaplig forskningsverksamhel fö-r m iii Lära sy flen. 

Kungl Maj: l s bes l u l i denna fråga är 8gnat att väcka den 
största tillfredsställelse. Härigenom kunna självständiga, för
tj änstfulla arbeten belönas med prissummor av en storleks
crdning, som avsevärt övcr!"Liger vad som tidigare kunnat er
bjudas. Prisbeloppens slorlek fixeras emellertid icke på för
hand utan h]i,,a heroende av de insända skrifternas förtjänster 
och värde. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 5 
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Genom den nu beslutade ordningen synes uLan ha rä lt alt 

hoppas på ett stegrat intresse för utarbetande av tii.vlingsskri f

ter i ämnen av betydelse för försvarets tekniska utveckling och 

upprustning, varav v:Jrt lands möjligheter alt kunna hävda sig 

under krigiska förvecklingar äro på sEt avgörande sätt beroende. 

..i-\.mne för tävlingsslu-ift, som här avses, km förfallare an

tingen sFilv bestämma. eller av de tävlingsLimnen, vilka Krigs

velenskapsakademien och örlogsmannas~lllskapet uppställt, v~i l

ja sådant som faller inom området ±ör natunelenskaplig el

ler teknisk-velenskaplig forsknings verksamhet för mil i tära syf

ten. Nämnda tävlingsämnen återfinnas i Krigsyetenskapsaka

demiens handlingar och tidskrift, häfle nr 9 för år 19-J.G, resp 

Tidskrift i Sjöväsendct, januarihäftet 19-!7. 

TävlingsskriiL skall insändas till Kungl Krigsvetcnskaps

akademien, Slockholm 90, eller till Kungl örlogsmannasällska

pet, Karlskrona, och vara vederbörligt smnfund tillhanda se

nast den l september. Förfaltare må icke utsätla silt namn 

i tävlingsskrift, utan skall denna vara försedd med valspr:'tk. 

viikel jämväl återgives på tävlingsskriften bifogat förseglat lm

ver{, inneslutande nmnnsedel. 

Meddelande från Kungl Örlogsmannasäll~ 

skapet nr 1/4 7. 

Ordinarie sammanträde den 4 december 1946. 

l. Beslöts följande mb·~tsordning för arbetsåret 1947: or-· 

dinarie sammanträde andra onsdagen i januari samt första 

onsdagen i vur och en av månaderna februari, mars, april, 

oktober, november oc.h december. 
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2. Valdes ti ll revisorer för år 1917 ledamöte l' dl 1 
T . . - rna ·r e 10 m 

och .Ne1pm med ledamoten V. af Klint som supplean t. 

3. Valdes till föredragande i velenskapsgrenen artilleri 

och handvapen ledamolen Ciason med ledamolen v. af Klint 

som suppleant. 

-!. Valdes till korresponderande ledamot kommenclödzan -

tenen R. V. A. Thoren. ' 

5. Föredrog ledamolen V. a.f Klint årsberä ttelse för ~n· 
1946 i Yetenskapsgrenen artilleri och handvapen. 

Ordinarie sammanträde den 8 januari 1947. 

l. Valdes .till föredragande i vetenskapsgrenen min v ä_ 

sende ledamolen Ena med ledamolen Th I · d . 
o . .m gr en som supp-

leant. 

2. Godkändes förslag till ny omsk1n·svi o-n-el t för Tidskrift 

S j ö väsendet. 
0 0 

3. F öredrogs anförande jämlik t s ladgarn a § 31, inlämna L 

av le~amoten Malm. Anförandet berörde centralise!·ad an
skafimng. 

. 4· Föredrog ledamoten Wesström årsberättelse för år 1946 
1 velenskapsgrenen torpedväsende. 

Ordinarie sammanträde den 5 februari 1947. 

.. l. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen förbindel

sevasende ledamoten Fribercr med ledfl.moten L d t ·· 
sup l o ' an s rorn son1 

p ea.nt. 

Karlskrona den 5 februari 19·17. 

G. Fogelberg. 
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Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigs:: 
historia 1945. 

Avgiven av ledamoten C. H. Falkman. 

Arsberättelsen för 19-±-! omfattade Litlen fram t ill den G juni 
10-±.f, då invasionen i Normandie ansågs bilda en lämplig mil
stolpe i det strategisk:1 h ändelseförloppet. Föreliggande ~trs
bcrättelse anknyter till sin föregångare och fortsälter skild
ringen av andra v{trldsl;:riget till dess slut den 14 augu~ti 1945. 

I sin slutrapport gör amiral King följande uttalande: ,Kri
get i Europa var i första hand ell lant- och luftkrig, underställ 
av sjöhigsoperationer. Kriget i Stilla havet var ett sjökrig, 
underslött av mark- och flygoperalioner." Detta omdöme gäl
ler i särskilt hög grad tiden efter det att Normandieinvasionen 
skapat den tredje fronten p ~l Europas fastland och dännec1 
]Jrflgt de 'äsLallierades huvudstridskrafter till lands i direk t 
s tridskontakt med dc tyska armecrna i Västeuropa - d v s 
den tidsperiod denna ~lrsberältclse omfattar. I anslutning här
till har i framställningens senare del, översikten a v sjökrigs
händelserna, huvudvikten lagts vid Stillahavskrigct. 

översikt av kriget i stort. 
FöljaNte översikt av kriget i stort läm.nas i fonn av en 

serie kartor/) återspeglande läget vid vissa betydelsefulla tid-

1 ) U ndcrl a g för kartorna: Atlas of the W or l d B a ttlc Fronts in 
SPmimonthly Phascs to August 15, 1945. A Supplement to the Bien
nial Ileport of the Chief ef Staf:i' of the United States Army, July 1, 
1.943, to J-une 30', 1945, to the Secretary of War (General Marshalls 
rapport). 

Rartor och skisser llro i det följande numrerade i löpande iöljd. 
Rartorna 1-10 återfinnas i texten, kartorna (skisserna) 11-1.6 efter 
texten. Dtircfter följa diagrammen A-C samt bila.ga l. 
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~unl~ter på _kr~gssl~å~-~~latsema såväl i Europa som Fjärran 
0 stelll. Kar torna atfo1ps .av en kort förklarande t·cxt. 

F ör de egentliga sjökrigshändelserna redogöres i ett föl
jande avsmtt. 
• Teckenf_örklaring: Grått = allierat område' (även neutralt om

rade). I Shlla havet betecknar grått område (schematisH) n· "t 
h .. ldc f ll '·l V'tt ' a rera orrafvfa . ' ~l SJ_oQs. r = axelns område. Pilarna (vita oeh sYarbl) = o ensrvn dmng (motanfall) Svart omr·åclc d l · = un er c c senaste 
1~ clagarP.a vunne~ ten· ~ng:. Svarta prickade linj"r ».bakom» eu off~a-
srv = frontens l a ge• p a narmast föreg·åcn clc• kar·ta I-I l l · rr 1· · t.ll ··· ... · o L ra"'na Jn-Jer 1 SJOSS = SJOtranspcrtvägar. 

Karta 1. Läget den 15/6 1944:. 

EuroJ~Cc. De allierades iny.asion i :\'onnandic har inletts 
~ei~6f6: 1~~ka V-bon~her m~tsö~ra Er:glancl. Rysk offens iY p <l. 

ar elskl naset. Ost h ont en 1 o v n at stillas t·'lendc s eda ff· 
5

· . . . "' < · ' , • n o en-
rven 1 _Dkrama och Krims Mcrerö·vring i mars- a1)ril. Hssl<a 

floHar t.. d · p· 1 · . " 
4 6 

. ~~~~sang 1 "ll~S ~a v1kcns 11:rc deL Efter Roms fall den 
_l . f~r tsatter den allierade oifensrvcn mot de tyska styrkorna 
1f . Italien. Medelha. ve.t ej längre sjöluigssH1dei)lats· är Mer· tra-
rl·p l · d UJ · · ' " ' ~,~~ .~r. .. Jatslurget l~e1nästrat sedan sommaren 194:1. 
·:- Jai wn astern. Amenkansk lands tigning på Sai')an i l\Ia-
Iranerna den 15(6 J ·l· ff · · · 

1 

ri _ · . apans'- o ensrv 1 Kma hotar viktiga a mc-
kanska baser. Harda strider i Bunna. De japanska strids-
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lerarternas etapplinjer gå sjöledes över Rangoon, men ulsätlas 
för allt hårdare tryck av brittiska sjö- och flygstridskrafter. 

Karta 2. Läget deu 15/8 19'44. 

Europa. Normandieinvasionen har "\Unnit terräng. Västra 
Sarmandie med Cherbourg samt Bretagne äro i allierad hand, 
och' framtr.ängandet mot Seine fortsätter. Allierad l::mdsligning 
p~l franska :Medelhavskusten. En mäktig offensiv i ':itrY.ss
land, inledd i slutet av juni, har fört ryssarna fram till ovre 
\Veichsel och Warszawa samt till Rigaviken väst om H.iga. 
Offensiven i Italien har n~ltt Florens. 

Fjärran' östern. Anfallet mot södra Marianerna har. fort
satts meci. amerikansk landstigning på Tinian och Gumn 1 slu
tet av juli. Samtidigt ha amerikanarna landstigit vid Kap 
Sansapor p[l västligaste Nya Guinea. I Burma går det Emg
samt framåt för de allierade, men i Kina ha japanerna fort

farande framgångar. 

Karta 3. Läget den 15/9 1944. 

Europa. Del tyska motslåndet i Frankrike brulct. Slörre 
delen av Frankrike samt Belgien i allierad hand. Antvverpen 
har fallit 111en kan ej utnyttjas, enär tyskarna behärska Schelde
mynningen. Ny rysk offensiv, denna g~mg på Balkanfronten, 

()7 

hotar alt avskära de tyska stridskrafterna i Grekland. Ru
mänien, Bulgarien och Finland ha kapitulerat. Tyskland för
lorar Rumäniens olja. Axelgreppet om Finska viken börjar 
lossna. 

Fjärran öst cm. Operationerna på Marianerna och Nya 
Guinea avslutade. Amerikanska landstigningar på Palauöar
na och Morolai. Äro amerikanarna tillråddigt slarka för alt 
fortsätta mot den strategislca nyckelpositionen Filippinerna? 

Karta 4. Läget den 15/11 1944. 

Enropa. Frankrike befriat. Västvallen uppnådd. Mot
S l ~mdet i Antwerpenområdet brutet. Antwerpens hamn k:m 
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utnyttjas, vilket underlälk•n· de allierades tillförselproblem. 
Viktiga franska hamnar hållas dock envist av tyskarna. Allie 
rad offensiv i stor skala för att genombryta Västvallen. Rys
sarna ha tagit Baltikum. Ryska östersjöflottan opEintionsfri . 
Sedan ryssarna nått Östersjön även i Memelonwådet äro de 
tyska stridskrafterna i Kurland avskurna och helt beroende a \ 
sjötransporter. Detsamma gäUer de i norra Fin1and rclir·erand•c 
tyskarna. Ryssarna över Oslpreussens gräns (hejdas där) och 
ulanför Budapests porlar. Rysk offensiv i Jugoslavien. Grek
land evakuerat av tyskarna. Hårl tyskt motsHmd i ILalicll . 
Italienfronten binder starka tysl<a krafter och avlastar d~i.rme cl 
övriga allierade fronter. Tirpitz sänkt i sin norska. has. 

Fjärrem östern. Sedan amerikanarna landstigit p~t Leyk 
i Filippinerna den 20/10 och vunnit sjöslaget vid Filippinerna 
konsolideras brohuvudet där. Slora japanska styrkor isolerad(. 
på öar och ögrupper i Slilla havet. Japanska framgångar 1 

Kina, där viktiga allierade ])aser förlorats. L~mg<samt alli~r~t 
framträngande i Burma. 

Karta. 5·. Läget den 1l>i1 1!M5. 

Buropet. Allierat genom])l·oll av västvallen i Aachen-Köln
området och framträngande i Elsass i början av december h o
tar industriområdena i H.uhr och Saar. Den tyska Arelenner 
offensiven i slutet av december har tillbakaslagits. Ryssan12 .. 
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ba ,trä ngt djupare in i Ungern och Jugoslavien. Ostfronten i 
övrigt Telativt stillastående. 

Fjärran östern. Sedan på Filippinerna Ley le-Samar l\mn
panjen avslutats och l\'Iindoro tagits, ha amerikanarna land
stigit på Luzon den 9/1. De japanska offensiverna i Kina h a 
förena ls och skapat en »korridor» landvägen till Bortre Indi en 
och Burma (sjövägen dit alltmer holad). Allierad offensiv mot 
Mandalay i Burma. 

Karta 6. Läget <len 1/31 1945. 

Europa. På Yi:islfronlen ha de allierade ~tlerlagiL offcll 
siven och tränga fram i riktningar, som peka b[tdc nord och 
syd om lluhr01nrådet. Delta hotas ånyo. I en gigantisk offen
siv - nu på ostfrontens nona del - ha ryssarna sedan miLLen 
av januari trängt fram genom Polen och Ostpreusscn, översh·i
dit det egentliga Tysklands gräns och nått Oder. Dc sL[t 6 mil 
från Berlin. Fickor biloas vid ösLer.sjökusLen, mot vilken rys
sarna tränga fram. Den tyska sjötrafiken på Norge och eo
kueringslransporlerna från fickorna längs östersjökusten för 
svåras av brittisk flygminfällning i sunden och södra öster
Sjön. Ständiga »konvojslag» utanför Sveriges västkust. Tysb1 
flottans baser i sydöstra Östersjön holas. Flottan tränges un
dan mot Kielområdet S<'lJmt danska och norska baser. 
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Fjärran östem. Manila har fallit. Det japanska vLlldct 

höJler på alt klyvas milt itu. Amerikansk landstigning på Iwo 

Jima den 19j2. Japan bombas av hangarfartygsbaserat flyg. 

l3riltiska landstigningar på Durmas v~i.slkust. iVUllet är Rangoon, 

knutpunkt för dc sjöburna japanska elapplinj erna. Ledovi1gen 

till Kina öppnad. 

Karta 7. Läget den 15/4 1945. 

Europa. Det alli erade genomhrollct i väsler har skelt med 

y;"tldsam kr a fl. R hen har översl.;ridi ls. l\uhromr:1del har in

ringals och h~tller på all rensas upp. Fr.amlrii.ngandet forl

si'tller mol Tysklands hjärta. Floltbasen i Kiel hotas. Ryssar

na ba ntllt östersjökusten i Pommern. FlaUbaserna i Danzig

Gdynia ha falli l. Byssarna ha öyerskridit Österrikes gräns, 

tagit " ' icn oc.h forlsii.lla uppför Donaudalen. Den sisla allie

rmlc off en si Y en i Ilalien inleds. 

Fjärrruz öslcrn. Upprensningsaktioner pft Filippinema. Iwo 

.Jima har fallit. Ameril ·1sk landstigning p~t Okinawa i Riu

l<iuöama den 1/4. Halet mol det japansl<a moderlandel växer. 

Sjöförhindelserna mellan moderlandel oc.h de erö\'rade rävaru

områdena i sydyäst nii.slan m·skurna. Nyekelposi tionen i mel

lersta Burma, 1\Iandalay, har fallit. 
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Karta 8. I.äget den 15/5 1945. 

Europa. Sedan de Yäslallicrade och de ryska armeerna 

mötts vid Elbe, Berlin fallit och auglo-amerikanarna nått Öster

rikes gräns samt brutit det tyska motståndet i norra Italien, 
har Tyskland kapitulerat den 7f5. 

Fjärmn östern. Hårda slrider på Okinawa. Amerikanska 

operationer nwt Borneo ha inlells med landstigning vid Tara

kan. I Burma har Hangoon fallit för anfall fr:'m sjö- och 
landsidan. 

Karta 9. Läget den 1/7 19cl5'. 

. Fjärran öslcm. Okinawa har fallit. Den 10/7 inledas tred

Je amerikanska flottans månadslånga slutanfall från sjön m€d 
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hangarfartygsbaserat flyg och slagskeppsartilleri mol det ja

panska moderlandet. Nya amerikanska landstigningar på Bor

neo. De avskurna sjöförbindelserna ha tvingat japanerna Lill 

reträtt i Kina, där >> korridoren» Mer slutits. Fälltåget i Burma 

avslutat. 

Karta 10. Läget den 15/8 1945. 

' Fjärrem ös lcrn. Förlama t av sjöblockadens Emgva ri ga och 

sliindi gt växan de Lryck, avskuret från sina dvarukällor, bom

barderat från sjön och luften , i kr ig även med Sovjetunionell 

seeLan den 8j8, skakat av a tombomberna den G/8 och 9/8, kapi 

lulerar Japan den 14/8 1945. 

Översikt av sjökrigshändelserna. 

Stilla havet. 
(Kartorna 11 och 12.) 

I början av juni 1944 ha de :amerikanarna i över ett [tr va

ri L sladda på offensiv inom Stillahavsområdet. 

Man kunde redan då skönja tre olika offensivområden. 

U'tngst i sydträngde generral Mae Arthurs styrkor västvart frKm 

sitt första fotfäste på Salomonöarna (Guadalcanal) längs Ny:1 

Guineas nordlmst, där de i början av juni 1944 nM:t Hollandia 
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och Ailape samt Amiraliletsöarna nordost därom. Denna of

fensiv eliminerade allleflersom den framskred det japanska 

hOtet mot Australi en och sjöyågcn dit fr ån USA. I mellersta 

Stilla havet hade amiral Nimitz med sjöstridskra fter och :am

fibiestyrkor bör j a l off en si ven vii s t \" art genom Mikronesiens 

övärld. I november 1943 hade GilLer töarn a och i februari 19:14 

de vikti gaste av ~f:l rshallö:H"na erövra ts. Opera tion erna visa

de, aU den amerikanskt flo ttan börja t h ämta sig efter Pearl 

Barbor, och att amerikanarna tagit väl vara p ~t tiden för att 

utveckla den amfibiska krigföri ngens särskilda metoder och 

hjälpmedel. Längsl i nord riktades från de a v amerikanarna i 

augusti 1943 Mererövrade Aleuterna ih ållande anfall med sjö

och flygstridskrafter mot japanska baser p[t Kurilerna. 

Ännu syn les dock mMet för och sammanhanget mellan de 

amerikanska offen:-;iverna oldart. Alt elt framträngande på 

bred front från ö till ö genom hela den .av jap~merna behärska

de mikronesiska, m clanesisl\a och holhindsk-o-;tindiska övärlden 

med nedkämpande av varje japansk ba» och garnison skulle 

bli ofm1tligl Lidsödande och förlustbringande var uppenbart. Om 

det slu lliga målet var det jap~mska moderlandet, syntes vägen 

dit oändligt l ~mg. 

Erövringen av sötlra l\Iarianctna och slaget i :Filippinska sjön. 

Den 15 juni Hl-:1:4 - en vecka efter invasionen i Normandie 

-bragte emellertid radion budskapet om en ny överraskande of

fensivoperalion i Slilla havet: amerikansk landstio·ninr> på Ma-
. v t> 

n anerna, närmare beshimt den starkt befästa hun1dön Saipan . 

L~ndstigningen lwde föregåtts av flott - och flygbombardemang, 

lllmsvepning och röjning av strandhinder samt nedhållande 

flyganfall mol kringliggande japanska hase~·, särskil t Truk, 

~alau och Y ap i syd sam l l\Iarcus och vVake i nord. Opera

~-IOnen väckte förv[ming dels därför att erövringen av Marshall

oarna långt ifrån var fullbordad, dels därför atl man snarare 

väntat elt anfall mot Karolinerna med den japanska huvud

hasen Truk. I ståile t synles am erikanarna lämna denna ögrupp 
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åt sitt öde och skjuta in en kil mellan densamma och det ja, 

panska moderlandet. 
Saipan föll efter segt motstånd, varp~t amerikanarna vänoe 

sig mot de syd d~irmn belägna öarna Tinian och Guam, vilka:;; 

erövring var fullbordad den l augusti. Därmed voro de tre 

sydligaste - och viktigaste - av i\Iarianema i amerikansk 

hand. Amerikanarna hade här m öl t en vild och oländig na. 

tur, som sl,apad för segt motsUmd, späckad med försvarsställ

ningar och föga lik dc flacka och öppna korallöarna i Gilbert

och 1\iarshallmkipclagen. Det skulle icke bli sista gången. 

Japanerna hade från baser och flygfält p:\ i\Iari::mcrna kun

nat skydua sjö- och flygförbindelserna från det japanska hem

landet sydvart förbi Bonin- och Vulcanöarna samt Marianerna 

till huvudbasen Truk och därifrån dels till östm Karolinerna 

och Marshallöarna, dels till västra Karolinerna (Yap och P a

lau), Filippinerna och dc av Japan besatta holländsk-oslindisbl 

öarna. Genom alt besätta södra Marianerna skaffade sig ame

rikanarna baser, fdm vilka dessa fiendens förbindelser kunde 

avskäras och Slillahavsomr:'tdena längre åt Y~is tcr kontrolleras. 

Än mer helydelsefullt var kanske, att tungt bombflyg (typ 

B-29) fr~m Saipan och Gu::un kunde n:\ det egentliga Japan. 

Japan fick ocks[t i fortsättningen känna på sådana bombanfall. 

Flygsträckan var dock dubbla avst:J.ndet England-Berlin. Till

förseln av drivmedel och bomher m~tste ske sjöledes. 
Medan landstigningen pf1 Saipan (inledd den 15 juni) be

fann sig i sitt första, krilisl·:a skede tydde inkommande spa

ningsrapporter p~t ett förestående ingripande av japanska flo t

tan mot landstigningsområdet vid l\Imianerna. Det drog ihop 

sig till en huvuddrabbning i Filippinska sjön (jfr skiss 13). 

Redan elen 15 juni hade en amerikansk ublt t rapporterat, att 

en stark japansk operalionsgrupp län111at sin has vid södra 

Filippinerna och styrde nordvart. Amiral Spruance, som för

dc det direkta befälet ÖYcr operationen mot lVIarianerna, hade 

till huvuduppgift att med sina sjöstridskrafter trygga land

stigningen. Han ställdes nu inför valet mellan att fullföl ja 

eller inställa en planerad framstöt med delar av stridskrafter-
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na mot l\YO Jima för att Lemporärt sätta flygbaserna där ur 

funktion. Risken var, alt hans styrkor icke skulle hinna förena 

sig, innan japanska flottan uppträdde på skädcplatsen. D~1 
det - sedan fiendens flygbaser på ::\Iarianerna neutraliserats 

- var av väsentlig betydelse alt trygga landstigniw•en mot 

flyganfall norr iJrån, tog han risken. Anfallet ulfördes
0 

den lG. 

Samma natt rapporterade ubåtar den japanska huvudflo l tan, 

uppdelad på två grupper i farvattnet vid Filippinerna mcrl ost

lig kurs. Fiendens avsikt var d~irmed klar. Slyrkan fr~m J\yo 

Jima hann återförena sig och amiral Spruancc opererade d~ir

efter anfallsvis väst om .Marianerna, dock ulan att avbgsna 

sig för långt från sitt sL:yddsföremål, amfibieslyrkorna och 

landstigningen. Flygspaning från hangarfartygen utsträckles 
till gränsen för aktionsradien. 

_De 19 juni på fm började sjö -flygslaget i Fillippinsl"a sjön. 

De JUpansl\a hangarfartygen startade silt flyg plt aYstånd, som 

öyerstcgo det amerikanska flygels räckvidd, varvid man avsåg 

låta flygplanen komplettera förråden p:\ Guam, där amerika

narna ännu icke landstigit. Häftiga flyganfall riktades mot 

amiral Spruance's flott::t och striderna i luften fortsatte in över 

Guam. Besullalet blev 408 nedskjutna japanska flygplan av 

545 siktade. Amerikanarna förlorade 32 flygplan och fingo 

fyra fartyg lält skadade. Efter dessa japanska föduster i han

g~rfartygshascrat flyg behövde ytterligare anfall mot landstig

rungsområdct knappast befaras, varför amerikanska flottan 

under natten styrde västvart i hopp att n[t stridskänning även 

fartygen emellan . Först sent p:\ cm den 20 lokaliserades fien

den av spaningsflyget på grämen av aktionsradien, och an 

fallsflyg starlade från hangarbrtygen. Ett japanskt hangar

fartyg och två Lankfartyg sänkles kort före solned"ånd'en var-
... b b ' 

Jamte tre hangarfartyg, ett slagskepp och några jagare skada-

des mer eller mindre svårt. På amerikansk sida förlorades 23 

flygplan. Stora svårigheter förelågo vid det amerikanska fly

gets landning under mörker, och strålkastarna måste län(las 

trots härmed förenade risker; 80 flygplan nödlandade i SJon. 

Japanema fortsatte sin reträtt västvart och ytterligare strids-
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l;[inning uppnådd~s ej. Amiral Spruance m~tste avbryta för, 
följandet med hänsyn lill sin huvuduppgift. 

Drabbningen gav amerikanarna herravälde över farvatt
nen kring l\1.arianerna, vilkas erövring därigenom kunde full
fö lj as ulan vidare ingripande fr ~m japa11ska flottans sida. 

Operationerna Yid Nya Guinea. 

Yid Liden för de1ma ~trsher~tll el scs början <len G juni H)Jil 
hade ameril,;anarna cflcr to l v m[maders framg~mgsrika anfalls
operationer [tvägabrag t följande liige inom det sydliga offen
sivområdet (jfr karla 14). I slorl sett behärskade dc öslra 
::\'ya Guinea till Hollandia smnt Salomonöarna, I3ismarcksöar
aa, Amiraliletsöarna och vVakdeöarna ost och nord därom. P;t 
ön I3iak utanför västliga Nya Guinea påginga strider efler ame
rikansk landstigning. »Överhoppade» japanska motståndsficl,;or 
funnos visserligen b[tdc längs Nya Guineas nordlmsl, på Sah
monöarna (Bougainville) och I3ismarcksöarna, där norra New 
Britain med basen Habaul och hela New Ircland ännu voro 
l japansk hand. :rr;m Amiralilctö.öarna kunde dock förbindel
serna till Rabaul avskäras, och hasen kunde därför icke längre 
ulnyltjas av japanerna. 

Parallellt med de amerikanska landstigningsoperationerna 
nrot Marianerna fortsalte och avslutade general Mae Arthur un
der juni och juli offensiven inom Nya Guineaomddet. Det 
skedde geaom en serie amfibiska lamlstigningar i mindre skala, 
dels mot allt länr~re västvart beläana punkler på Nya Guineas 
nordkust, dels m~ öar där utanför~ Inga slörre fartyg än krys
sare dellogo på amerikansk sida. Japanernas motstånd var icke 
särskilt slarkt. Amerikanarna gingo fortfarande förbi fientli ga 
positioner enligt >>grodhoppssystemet», men då japanerna eller 
Habauls neutralisering saknade sjöstridskrafter inom området, 
nödr~ades de från land overksamma åse, hur amerikanarna o 
efter behag flytLade sina stridskrafter sjöledes till önskade 
landstigningspunkter. Från successivt framflyttade amerikan
ska flygfält neutraliserades den japanska flygverl<samhetcn. 
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Visserligen funnos starka ja pansl\a lan tstridskrafter kvar på 
)Jya Guinea, men då vägar saknades, voro japanerna h änvisa
de till sjötransporter, då det gällde :a tt omgruppera des·sa styr
Ror till hotade områden. !Vlot dessa transporter ingrepo a meri
j{anska sjöstridskrafter ·- ej minst motortorpedbåtar - effek-
tivt. 

I mitlen av juni föll ön Biak. I hörjan av juli erövrade 
:amerikananna ön Noernfoor sydväst om Diak. Den 30 juli ut
förde amfibieförhand landstigning i Kap Sansapor-området på 
halvön Vogelkop srtm t några smärre öar där utanför. Intet 
motstånd m ötte på marken. Nedhållande fl yganfall utfördes 
3not kringligganlie jap.an.ska flygbaser hl a på Halmahera. 

Amerikanska styrkor hade sålunda nått västra änden av 
Nya Guinea, som jämte kringliggande öar därmed var salt ur 
spelet som. has för japanska operationer. Sjöförbindelserna 
från USA till Australien och till offensiv01mådet i mellersta 
.Stilla havet (Marianenna) voro tryggade för anfall sydifrån. 
Nya Guinea kunde laddas upp till en. mäJ<.tig has för det före
slående anfallet m ot Filippinerna. Innan språnget dit kunde 
vågas, måste dock utgångspositionerna framflyttas ~i.nnn ett 
s teg il väster. 

Operationerna mot Palauöarna och Morotai. 

Som förut nämnts voro operationerna både på södra ~'fa
Tianerna och Nya Guinea avslutade den l augusti. OmeJ cihrut 
därefter organiserade amiral Nimilz sina styrkor i mell~rsta 
Stilla havet för ett ny tt anfall. De.t gällde de väs tligas te Ka
Iolinerna eller Palauöarna, belägna halvvägs mellan Guam 
{)Ch södra Filippinerna och på ett avstånd från de senare, som 
motsvarar sträckan Haparanda~Karlskrona (jfr karta 3 sid 
'fi7), Amiral Halsey, chef för den nybildade tredje flottan, fick 
befälet över operationen, för vilken avsågas närmare 800 far
tyg, ett nytt bevis på den an1.erikanska flottans (och amfibie
. tyd~ornas) oavbrutna tillväx t. I södra sektorn förberedde Mae 
Arthur i sin 'lm et t hesittningsk'1gande av Morolai, den nord-

'1'idslcri[t i Sjöväsendet. 6 
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ligaste av Moluckerna, mellan väslra Nya Guinea och Fil ip_ 
pinerna. 

Efter omfattande förberedelser under försla hälflen av scp
tenilier i form av dels n1.insvcpning och röjning av slranclminor, 
dels flott- och flygbombardemang b~1dc mot dc blivande land
stigningsområdena och mot flygbaser och anläggningar p~t örtr 
och ögrupper inom en vid omkrels nord, väsl och syd ont 
dessa, landstega amerilzanska trupper den 1:')- 17 sep tember n i't
ra nog samtidigt p[t Peleliu och Angaur i Palaugruppen, pit 
i\llorolai och kort därefter på atollön Ulithi mellan Guam och 
Palau. Både flygbit och skyddade ankarplatser erhöllos genom 
operationerna. I mitlen av oktober voro samtliga n~i.mnda öar 
i amerikansk hand. Flygfält och stridskrafter pi de öar inom 
resp ögrupper, som icl.;e erönades, kunde neutraliseras och 
isoleras från de nyupprä llade amerikanslza haserna. 

Liksom vid anfallet mol södra l\·Iariftncrna gick man allls:l 
även denna gång förbi mellersta och östra Karolinerna med elen 
vil~tiga japanska basen Truk, vilka i stället allt effckli vare in
ringades ooh avskuras från hemlandet genom elen nya offen
siven. Också norra Niariancrna lämnade man bakom sig, forl
farande i japansk hand. 

Därmed framstod en av grundtankarna i elen amerikanskt 
strategien fullt klar. Amiral King säger: »För all behärsk:t 
vattnen och säkra en väg från Havaii västerut var det icke 
nödvändigt att ockupera varje atoll. Yi tillämpade en >>grocl
hoppsstrategi», vars princip bestod i alt lägga heslag p[t öm,. 
för vilka vi hade väsentlig användning, men hoppa över mtmga 
starkt befästa däremellan, som icke hade betydelse för vår~1 
syften. Denna strategi var möjlig på grund av den allt .stö-rre 
olikheten i styrl,eförhållandet mellan våra sjä>stridskraflcr och 
fiendens, varige.nom fienden blev ur sl[md att underhEtila gar
nisonerna på de öar vi gått förbi. Genom att avskiira förbin
delsen mellan fiendens baser, si att en del av dem isolerades. 
saHe vi dessa ur spelet utan aU behöva lägga ner kraft på alt 
erövra dem. På så sätt kan man strafflöst gå förbi talrika fient
liga positioner, till ringa tröst för de isolerade japansl<a garni-
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sonerna, som lämnats all meditera ÖYer det öde, som -väntar 
utsaHa styrkor, för Emgt borta för att kunna undsättas av flot
tan.» - Tempot i det amerikanska framtriinganclet var högt 
uppdrivet. 

Den inledande landstigningen på FilipJiinerna. 

B[Lda dc stora offensiverna i Stilb havet hade nu samorcl-
1,ats och konwrgcraclc mot södra Filippincma (jfr karla 11). 
i\led spänning vånlade Y~1rlden på n~i.sla S·Lcg. :Man var viss om 
att det skulle gälla den filippinslza ögruppen, som p:t grund a v 
sitt läge utgjorde en strategisk nyckelposition för krigföringen 
i Fjärran östern. ögruppen ligger mellan det egentliga .J8-
pan i norr och dess 1942 erövrade imperium inom Holländska 
Ostindiens övärld, Bortre Indien, Malaeka och Burma i söder 
och sydväst. All trafik mellan Japan och dessa senare områden 
måste försigg{t sjöledes och den 1näktiga trafikströmmen m{tsle 
passera Filippinerna - annat val fanns icke. Sjöledes häm
tade Japan styrka fö·r sin krigföring fdn dc erövrade omriide
nas rika nalmtillg[mgar (olja, kautschuk, tenn, livsmedel o s v) 
och sjöleeles tillfördes dessa områden trupper och krigsmateri el 
från Japan för sitt försvar. Erövrades Filippinerna, skulle ame
rikansim sjöstridskrafter och flyg därifr~!ll kunna behärska och 
avskära sjöv~igarn><'1, det japanska väldels pulsådror, varigenom 
Japans krigspotential skulle kunna reduceras och de erö.vr:J.de 
områdena bringas att >>mogna» för direkta anfallsoperationer. 

Därtill kom alt för cle.n slutliga invasionen mot egentliga 
Japan, sam n~.an måste ri.i.kna med vid det laget, erfordrades 
ett hasområde med större kapacitet och utsträckning än Mikvo
nesiens öar och ögrupper och mer närbeläget än Nya Guinea. 
Ett sådant basomdde erbjöd Filippinerna, som med ett inYå
naranlal p[t Hi milj har en ~:ammanlagd y lvicld motsvarande :::l/.3 
av Sveriges. Avståndet fdm huvudön Luzon i norr till svcl
ligaste J apan motsvarar visserligen inemot dubbla stråekan Ha
paranda-Karlskrona, men är blott hälflen så långt som av
ståndet från Nya Guinea till Japan. 



80 

Allt svntes sålunda tala för all nästa amerikanska oper.a. 
lion skull~ bli ett försök alt Mer la Filippinerna. Visser l igen 
ansåg man allmä11t, :att amerikanarna knappast kunde h a hun
nit konsolidera sina sliHlr~ingar tillräckligt för ett förelag a y 
denna storleksordning. ?vicn slölen lwm tidigare än beräkna t. 

Häftiga raider mol vilt skilda mål med operalionsgrupper 
ur Stillahavsflottan under tiden 0- 19 oktober vai·sladc om alL 
viktiga händelser stodo för dörren. Bombardemang fr ~m ör
logsfartyg och ihållande anfall med hangarfartygsbaserat flyg 
följde slag i slag. Luzon, Mindanao, Marcusön, Riu-kiu-ömna 
med Okinawa, Formosa, Pescadorerna och meHersla Filipp i 
ncrna (Leyte och Smlk'lr) voro bland målen. Det var de van 
liga inledande operationerna före en stor landstigning, som i 
första hand avsågo att lamslå fiendens flyg ooh hålla undan 
hans sjöstridskrafter. Mol slutet av perioden, d~t amfibieslyr
korna med trupper ombord redan lämnat sina baser p~l Nya 
Guinea och Amiraliletsöarna, blevo raiderna ett led i fjärrsky(l 
det för dessa styrkor. Nägra amerikanska fartyg s1,adadcs un
der operationerna. 

• Dc största flott- och flygstyrkor, som nägonsin dragils 
amman i Slilla haYet, stödde och skyddade invasionsslyrlwrna. 

vilka fördes fram i »Oerhörda kmwojer». Hela företaget stod 
under befäl av general Mae Arthur, den amerikanske överbefäl
havaren i sydvästra Stilla havet. Amiral Ha1seys tredje floll a 
(tillhörande amiral Nimilz' opera lionsområde i mellersta Stilla 
]~avel) lämnade fjärrskydd ooh understöd. Amiral Kinkaids 
sjunde flotta (tillhörande general Mae Arlhurs operalionsom
dde), förstärkt med andra föi·band, bildade den egentliga in
Yasi~nsflottan. Fyra armedivisioner skulle landsällas på D
dagen (jfr invasionen i l\orrnandie, d~i.r sju divisioner land
saltes i första omgfmgen). 

Den 20 oktober ägde landsligningen rum. Den innehar en 
taktisk överraskning, i del alt den riklades - icke mol ?lli n
danao Hingst i syd, som japanerna väntat - utan mol ön Lcylc 
i mellersta Filippinerna, belägen innanför den s k Lcytebtil'
ten mellan Samar och Mindanao (.jfr skiss 15). 

81 

I själva yerkct hade amerikanama ursprungligen haft för 
.avsikt alt göra den första landstigningen p:i ;\Iindanao, och 
detta först n~t gon gång i nov·ember. ;\len d~l man genom flyg
anfallen med tred je fJollans hangarfartygsflyg i mitten av sep-
1ember fått klart för sig, hur jämförelsevis svagt nwtslånd 
fi endens flyg kunde bjuda, heslöt man all p ~tskynda operatio
nen genom att förbigå Mindanao och sälla in stöten milt »p<\ 
livet» av dcu filippinska ögruppen. P~t så sätt hoppades man 
kunna klyva fö•rsvarskrafterna och snabha·rc n ~t huvudoo Luzon 
med i'vianila i norr. Planen var djärv, och förutsatte en av
gjord överlägsenhet p<t anfallssidan. Denna var oåså för han
den. östra Jmslen av Leyte erbjöd uppenbara fö-rdelar för en 
amfibielandsältning i slor skala. Li:impliga platser för anlägg
ning av flygfäll funnos liksom skyeldad ::mkarplals för s tora 
styrkor. Försvar salmaeles och man kunde lätt nå övriga öar 
i F ilippinerna, tack vare alt man fr :'m Le~'LC hchärs],ade Suri
gaosundet mellan dessa öar och Mindanao. Slutligen kunde 
stora japanska sty rkor p{t sislni1mnc1a ö isoleras. 

LandsLigningen lyckades fullsl~1ndigt. Dc amerikanska 
trupperna fingo Inst fot på mellersta Filippinerna. Men för 
flottan åters tod a lt skydda del hastigt Y~ixandc brohuvudet mot 
anfall från sjön och luften och alt trygga tillförsellinj erna över 
sjön till brohuvudet. Sjöstridskrafterna skulle omedelbart kom
ma alt sättas pi elt avgörande prov. 

Sjöslaget ' 'id Filitlpinerna (slaget om I,eytebnkten). 

(Jfr skiss 1G.) 

Tidigt p ~t morgonen den 23 oUober - ltc dagar efter land-'
stigningen - siklade två amerikanska ubMar väst Palawan 
en stark japansk sjöstyrka (5 slagskepp, 11 hyssare, 13 jagare) 
på nordostlig kurs. Ubåtarna auföllo och sänkte LYå tunga 
kryssare samt skadade svårt en tredje. Reslen av styrkan fort
satte. Sent p[t em samma dag siktades och anföHs den åJnyo 
av en ubåt väst Mindoro, varvid yllcrligarc en kryssare ska
dades. Sedan dolde mö·rkret japanernas förehaYanden. 
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Följande dag den .2/r oklober siktade flyg-;paningen sanun::\ 
s tyrka (vi kalla den Centnalstyrkan) i Sibuyansjön nord on1 

Panay - sålunda djupt inne i den filippins,ka öYärlden ~ 
styrande ostvart mot San l3ernardinosundel nord mn Samar. 
Dessutom siktades nu ytterligare en stark japansk operations
grupp (Sydstyrkan) (2 slagskepp, 4 kryssare, 13 jagare) i Sulu 
sjön mellan Borneo och Filippinerna, dit den oupptäckt tagit 
sig in. Dess kms var ostlig mot Surigaosundet, som nord om 
:;-.Endanao leder upp mot Leytelmkten. Sannolikt hade b ftda 
dessa styrkor utgått fr[m Singapore. -- -- AH del drog ihop sig 
till ett anfall i stor skala mol Leytebrohuvudel, transporlton 
naget där ulanför och tilHörsellinjcma dit var redan på delta 
stadium uppenbart. 

Centralslyrkan ulsal tes under denna dag den 24 i Silmyan 
sjön för häftiga anfall av flyg från tredje flottans hangarfar 
tygsiöPhand ,;f.ask Force 58» under amiral lVIitscher, som ope
rerade ost om Filippinerna. Slagskeppet Musashi, en kryssare 
och en jagare sänktes och andra enheter skadades svårt, bland 
dem slagskeppet Yamato. Trots delta fortsalte [tterstodcn a Y 
s(yrkan envist mol San Bernardinosundet. Landbaserat ja 
panskt flyg anföU i sin tur amiral Mitschers operalionsgmpp 
och sänkte hangarfartyget Princeton. 

Enär hangarfartyg icke ingingo i någondera av de hiUills 
siktarle j.apansl<a styrkorna, mis~tänkte amiral Halsey, atl yt
terligare slridskr::lfler voro p:l väg. Han skärpte därför flyg
spaningen s~irskill nordvart, och sent på em uppläcktes myc
ket rikLigt ~innu en mäktig japansk slyrk!a (Nordstyrkan) (~ 
hangarfartyg, 2 slagskepp, 5 kryssare, 10 jagare) långt i nord 
med svdlicr kurs. TYdligen kom den fr {ln baser i del egentliga 

o./ v ) <J 

Japan. Del Yar dock för sent alt sätta in anfallsflyg den dagen. 
Det gällde nu att vidtaga dispositioner för alt möta del 

!redubbla hotet och trygga brohuvudet på Leyle. Förband ur 
amiral Kinkaids sjunde flotta dirigerades till Surigaosundet 
fö,r att hejda den japanska Syclstyrkan, och amiral Mitschers 
»Task Force 5S» sändes under nallen norelvart för att mö la 
Nordstyrkan. Däremot tycks amiral Halsey ha missr[iknat sig 
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Jå Centralstyrkans avsikter. Inga amerikanska stridsk.rafter 
~rupperades för att mö,la densamma. 
·" Sallen 21~-25 oldaber s,tyrde delar av elen japanska syd
styrkan (2 slagskepp, l kryssare, 4 jagare) i kolonnformering 
in i det trånga Surigaosundel mot de väntande amerikanska 
sjös tridskrafterna. .Japanerna möttes först av motortorpedbå
tar, därefter insattes efter varandra lre torpedanfall från jag1.
re och slutligen öppnade kryssare och slagskepp -- >>crossing 
the T>> i förhållande till japanerna - en förödande artillerield. 
])en amerikanska el..:oradioutrustningen och nattstridsledningen 
triumferade. »Näs lan innan de hunnit öppna eld», förlorade 
japanerna två slagskepp och tre jagare. Därmed var hotet 
från detta h åll avvärjt. En amerikansk jagare hade skadats 
svårt. 

Samma natt lyckades den japanska Cenlralstyrkan, efter 
aU ha passerat San Bernardinosundet oförmärkt gå sydvart 
längs ostkusten av Sanwr. Nordstyrkail! hade fortsatt på syd
l ig kurs längre ute till sjöss. 

Den' 25 oklober kort efter gryningen befunno sig tre grup
per av amerikanska eskorthangarfartyg ost om. Samar och Ley
tehukten, sysselsatta med att lämna flygstöd åt marktrupperna. 
då de övorraskande .anföllos nord ifrån av den japanska Cen
:tmls,tyrl..:an. De svagt bestyckade eskorthangarfartygen jämte 
närskydd togo jakt, medan de energiskt värjde sig mot över
nuakten med flyg, artilleri och torpeder. Ett eskorthangarfartyg 
'och tre jagare sänkles, medan ytterligare fyra eskorthangar
fartyg skadades. Det hela kunde ha slutat med en katastrof 
håde för de födöljda amm·ikanska stridskrafterna och för Ley
tebrohuvudet, om fienden fullfö,ljt aktionen. Nu avbröt han i 
stäHet striden och drog sig tillhaka samma väg han konm1.it. 
Ett förhand snabba slagskepp och hangarfartyg, som amiral 
Balsey sände till undsättning, hann icke fram förrän japaner
na passerat San Bernanlinosunclet. Däremot anföllos japaner
Ila på em av flyg, som ~t sladkom ytterligare förluster. 

Från amiral :Mitschers hangarfartygsförband i non· star
tade anfallsflyg före gryningen och uppsökte den japanska Nord-



s.tyrkan. Slaget pågick h ela dagen. Vid dess slul hade sam l[ j, 

ga japanska hangarfartyg, en kryssare och en jclgare sänkt s, 

varjämte slagskepp och andra enheter skadats. Res len av styJ· _ 

kan drog sig tillbaka . 
Under .reträtten den 26 oUober tillfogades dc >> Övc tl cvan dc . 

japanska slagskeppen y tterligare sl<ador. 
Därmed var slaget vid 1-ilippinerna (eller >> The h<ct tlk fo r 

Leyle Gulf>>) avslutat och den omedelbara faran för brohu vu

det - och därntcd för den fort salla landsligningen - av v~irj d. 

Den tredubbla l.;raflnrälningen - en aY andra v~i..rldskrigc t , 

största sjödrahlmin gar - blev en aYgjord framg~mg fö c· arnl·

rikanarna. 

Förlusterna fördelade s ig p{t följande sii ll. 

Japanska: 

Sänkla : 3 slagskepp, 4 h angad arlyg, G lunga kryssare, :! 

lätta hyssare, 7 jagare. Troligen sänkta: 2 tunga l<ryssa rl', 

l lätt kryssare, flera jag::ue. Sv~n·t skadade: 5- 6 slagskepp. 

4 tunga hyss:are, l Hill kryssare, 10 jagare. 

Amerikcmsko: 

Sänkla: l lätt hangarfartyg, 2 eskorlhangadar lyg, 2 jaga rt:, 

l eskorlja gare. Skadade: 4 eskorlhangarfartyg, l jagar e. 

Den fortsatta erövringen :n Filippinerna. 

Det gällde nu för amerikanarna a LL vidga och konso li der<l 

brohuvudet på Lcylc och all di.irifr[tn tränga vidare och full 

följa erövringen av Filippinerna (jfr skiss 16). Delta krävclt: 
fortsalla amf ibiska operalianer a_y s lörsta s torl eksordnin g, vi1k.t 

i sin lur förutsalte tryggade etapplinjer öwr sjön , s ~t alt en 

aldrig sinande ström av förstärkningar, krigsmateriel, anmm 

nition, drivmedel och andra förnödenheter kunde tillföras 

stridsom.rådeM. Före och under dc s törre landstigningaw :t 

utförde tredje fiollan omfattande, i Lid och rum a llt längre ut 

sträckta operationer i syfte all nedh[llla och neutralisera ja 

pansk molverkan i luften och till sjöss. Under Ley lelandsli ~ -
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ningen koncen trerades dessa opera-tioner hu vudsaldigcn uwt 

baser ptt Luzon. Men under Lingayenlandsti gningen (se ne

dan) opererade lrcclj e flottan under en veckas tid i Syd

Jdnesiska sjön, Yarvid såväl floll- och fl ygbaser sont s tä

der, industri- och oljeanläggningar på kinesiska kusten, For

mosa och Riu-Kiu-öarna bombarderades från sjö11 och fdm 

luften. Det var den gamla krigföringsmetoden kusthärjning i 

modern ges talt. Bl a bombarder:ades Hongkong och KantolL 
Trupptransporter och handelssjöfart anföUos äyen. Dc ja

panska födu sterna Yoro stora. Särskilt gä ller delta anlalet 

nedsl<j u lna r esp på marken oskadliggjorda flygplan . Yilka 

mången gång hmdc räknas i hundratal i va rj e anfall, medan 

de a merilzanska förlu s Le rna v oro jämförelsevis sm~1. :\lan spCt

rar här följdern a dels av den alltmer fulEinebele ckoradiotck 

niken, dels a Y en ti ll lagande j~1pa11sk bri s t p;\ driYm cde l, i s in 

tur en följd av den genom framfly•llningen av dc amerikanska 

positionerna möjli ggjorda skärpta sjökrigföringen mol förhi .n 

delscrna mella n .hpan och dess r åyaruLilloi· i syd m~h S)'d v ~i..s l. 

Vi kunna icl<e här i detalj följa l.;mupcn om Filippincm~L 

Den pågck ända lill krigets sluL I mitten av april 1945 kan 

m :a.ill dock anse a tt ögruppen V<'~ l' i amerikansk ha nd, trots atl 

avsevärda mots Umdsfickor fnnno s kvar. lXt hade redan fralll
trängandet m ot J apan gMt vidare p{t andra vi:igar, Iwn Jima 

ha de erövrats, Okinawa anfall i t s och slag efter slag rik lade:> 

illDt det japansl.; a moderlandeL Som hasomrftde kunde dock 

Filipp inerna ulny ttjas Hmgl dessförinnan. 
Några vikliga dala m ft anföras. Redan uneler december 

vidgades brohuvudet att även omfat! a Sama r. Den 15 decem

ber landslego amcril.;anarna p{t Mindow, ön n iinnasl syd om 

Luzon. Härifrån kw1dc flygverksamheten mo.t Luzon {lCh i\Ia 

nilaomr~tdet sl<oärpas. Den 9 januari 1945 f6ljde den slor[l 

landstigningen i Ling.ayenbuklcn på Luzon, som cflcr h~n·da 
strider och en rad y lledigare landstigningar ledde till l\fanilas 

fall i slutet av februari. Sedan amerikanarna säkra t sill grepp 

om Luzon, fortsalte operationerna mot »förbigångna , 01ndden 

På södra och m ell ersta Filippinerna. Sålunda ulfö.rdes den 2~ 
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februari landstigning på Palmvan, där flygbaser upprälladcs. 
- Beträffande ytlerligare dala hänvisas till skiss 16. 

Fr~111 den tidpunkt, då amerikanska sjö- och flygs trids
krafter kunde operera från Filippinerna mot de liYsviktiga ja
panska sjöförbindelserna genom sydkinesiska sjön mellan 1110 -

derlandct och besittningarna i Holländs·ka O:o,tindicn och Borl
re Indien, var det japanska imperiet i praktiken kluvet milt 
ilu. Blockaden av moderlandet, som dillills i första hand ~tvi

lat de amerikanska ubåtarna, blev alltmer ogenomtränglig, och 
tillförseln till de japanska stridskraf terna i de erä"uade om
r{tdena blev alltmer h otad. Icke minst kännbart blev delta p ~1 

l\rigssk~tdcplatscn i Burma. 

]~rö Hingen av l wo J i ma och de första anfallen från sji.in mot 'l'okyo, 

I hörjan av [tr 19cl5 hade genom de b ~tda ·offon.siYcrna i 

Stilla havet de amerikanskoa positi onerna flytta ls fram s ~t Emgl 
Yäslvar l, al t i febnwri dc första allvarliga .slagen kunde rik lx'lS 
mol det japanska kejsardömels jnrc försYarslinjer och mot mo
derlandet självt (jfr ka rla 11). 

Genom ockupati onen av Saipan, Tinian och Guam i Ma
riancrna hade lämpliga baser skapals för anfall mot Vul can
(Iwo Jima) och Boninöarna. 

Fdn l\Iarianerna kunde tunga bombplan av Lyp B-29 ope
rera mot det japansl-:a moderlandet. För jaktplan var däremot 
dis Lan sen för lång, varfor bombanfallen måslc ulföms ulan 
jaktskydd. ön Iwo Jima i Vulcanarkipe1agcn halvvägs mellan 
:\Iarianerna och Japa11, 650' sydost Tokyo (ungefär avståndet 

från flygbaser i England till Berlin) erbjöd tre lämpiiga plat
ser för flygfält och Htg väl till för aLt kunna tFma som jakl
plansbas, varifdn på Marianerna baserade flygplan av Lyp 
B-29 kunde slöcljas vid operationer mot Japan. Et t ]JesiU
ningstaganclc av l\Yo Jima skulle vidare beröva japanerna en 
viktig ekoradioutpost (som hingack amerikanskt bombflyg t ill 
bränsleslukande omv~igar) samt {LSLaclkomma minslming i de 

japansl<a flyganfallen mol amcril<anarnas baser på .Marianer-
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Jlfl· Slullige.n kunde B-29:orna genom mellanlandning på ön 
()J;:a sill bränslcförr~tcl och sin bomblast resp vid behov n öd
landa där efter slutfört uppdrag. 

Uneler flera ftr hade japanerna byggt ut I wo Jima (9 km 

1[1ng och 3--4 bn bred) till en veritabel öfäslning, eftersom ön 
är den enda i den slmlcgi sk l vikliga Yulcan-Boninarkipela
.gcn, på vilken flygfält kunna anläggas. Dc inledande »upp
mjukande» anfallen m~tsle därför bli h:tcle Htn gvariga och in
tensiva. lXt det dessutom bara fanns Lv{t, för landstigning läm
pade kustremsor, kunde amerikanarna varken riiJ.ma med slra
legisk eller taktisk överraskning. 

En floUslyrka p:1 800 farlygscnheler, beman nad av 220,000 
man ur flottan , som landsatte GO,OOO man ur marink{trcn, kan 

.ge en uppfatb1ing om företagets storleksordning och det mot
stånd, som väntades. 

Under sju m~mader före fehruarilandstigningc11 1945 ut
sattes Iwo Jirna fö·r bombardemang fr ~m sjön och bomban
fall fdn luften, som a lltifdm december 19·1Ll blcvo allt tätare 
och intensivare, och som därför a llt tydligare röjde amerika
narnas avsikter. Elden från dc japanska kustbatterierna med
förd e enligt amiral King's rapporl endast vid ett tillfälle lätta 
skador p ~t ett mnerl<.anskt fartyg. 

Den 16 februari överraskades v~trldcn av elt meddelande, 
som visade, alt Slillahavskriget ingMt i clt nytt skede. Tokyo 
bombarderades :av flyg fr{m >>elen slörsta styrka av hangar
fartyg, som n[tgonsin tidigare deltagit i ett och samma fö-re
tag». Hangarfar tygen ingiugo i operalionsgrupper m och 
skyddades av fem lc amerikanska flD Llan (amiral Spruance) , 

som opererade nära utanför dc.n japanska kusten. SamtidigL 
rapporterades, att starka flollförlxtacl utförde intensiv bomb
ning och beskjutning av Iwo Jima, vilket synles fö.rcbåda en 
amerikansk landstigning där. Denna ägde ocl<sä rum tre da
gar senare den 19 februari. 

l sjäha yerkct ays~tg ocl~s [t operationen mot Tokyoomdtdet 
att strategiskt »täel;a» förelaget mot Iwo Jima. H:lrda slag 
riktades mot fiendens flygstyrkor och flygindustri i hemlandet, 
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japanska flottan hindrades all ingripa och h emm afronten ga\ ~ 

en skakande påminnelse om hur nära kriget nu föds det egent 

liga .Japan. Anfallet pågick i tv~t dagar och fullföljdes av land. 

baserat armeflyg fr.'1n :Marianerna. En flotta av trängfar tyg 

möjliggjorde kompl ellering av bränsle och ammunition lill 

sjöss. Svåra skador [tsladkommos pft anläggningar i la nd. rl'lo t 
322 nedskjutna och 177 p[t marken förslö·rda japansl<a fly gplan 

stod en förlust av ·±9 amerikanska pla1~. Något försök till in 

gripande gjordes icke av japanska flullaJJ. De sviha förluster

na i siagel vid Filippinerna sam l en tilltagande hrist pft dr i\ 

n1edel torde ha varit bidragande orsaker. Kanske ville ma n 

också spara det japansl<a ö•rikets flolLa till den avgörande ron . 

den - invasionen. 
Operationen - som upprepade:; den 25 februari - var den 

fö·rs.La i sitt .slag i y,iirldshislorien. Icke n [tg·on gång under 

a ndra våridskriget hade p å delta siill anfall i s lor skala m ed 

hangarfartygsbaserat flyg riklats mol fiendens huvudtenilo

rium eller en flotta i flera dygn uppehflllit sig utanför del 

fientliga hemlandets kusl. Icke sedan segelfiollomas tid ln-dc 

något liknande förcJ,ommit. 
Del motsl[md, som rnölle landsligningen p ~t I wo .Jim a, ya L' fu ll l 

s~t slarkl som man ptt amerikansk sida r.~i.knal med. Striclern<1 

i land sl.öddes hela tiden av farlygens artillerield och han ga J

fartygsba~eral flyg. S ~t snart det första flygfället på ön Lag i t' · 

ombaserades amerikansk l flyg dit för dellagande i markopera 

Lionerna. När I wo .Jink'l den 16 mars efter 2G dygns strider 

var i amerikansk hand, uppgingo förlusterna p ~t b[tda sidor 

till omkring 20,000 man (hela den japanska garnisonen), .n \· 

vilka på amerikansk sida över 4,000 s tupat. Del Yar e ll h ögt 

pris, men öns s.tralegiska betydelse räHfii.rdigacle insatsen. 

l•:rövringen aY Okinawa och sjökrigSO!I('ratiunl't i samhaml diirnH•d. 

Nästa amerikanska slöt mol dc inre japanska försyarslin

jema rikLades mol Okinawa, elen s tö•rsta av Riu-kiu-öarn~ t , 

vilka sträcka sig i en b~tge fr fm södra .Japan ned mo:t F or 

mosa (jfr karta 11 ). Den följ de omedelbart p<\ I wo .J i mas fa ll. 
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F dm O kina w a skulle amerikanska flygplan av alla slag 

1, u1'1Ila n t1 induslriomrttdena på Kyushu, den sydligaste .av del 

japanska moderland els öar (avstånd 350'; omkring hal va av

ståndet England- Berlin) ~iYCJ.lSOm sjöfö-rbindelserna mellan 

.Japan och des:. hc~illningar i Manschukuo, Kina, Indokina och 

J{olländska Oslindicn. Dessutom erbjöd Okinawa flera skyd

·dade ankarplatser för sjöstridskrafter. 

ön ~ir ungefär lika Hmg som Golland men endas t 8- 10 km 

}Jr.ed. Den var s larkl Jörsvarad av en garnison på 120,000 man. 

Dess nårhel till del japansl'a moderlandet med dess flyg- och 

flottbaser medförde aYscYärda risker för anfallsstyrkorna. Man 

måsle r~ikna med allsarliga förluster. 

L::wdstigningen på Okinawa utgjorde andra världskrigels 

sista stora amfibieoperation, och lilln sålunda anses represen

tativ för den aY dc a llierade till fulländning drivna amfibiska 

lrigföringen. 

Operationen slod under hefål av chefen för femte fJollan, 

amira l Spruance. Under honom lydde hl a, 

the .Joint Expeditionm·y Force (alla i själva landstigningen 

direl<l engagerade enheter); 

the Expedilionary Troops (markslyrkorna); 

lhe Fast Carrier Force under amiral :NiiLscher (innefaltall

de även slagskepp och andra farlyg för eldunderstöd); 

the British Carrier Force; 

the Logistic Supply Group (tank- och fönådsfartyg, som 

betj änade flatLan på väg till stridsområdet); 

Service Squadron Ten (reparations-, förr~tds- och andra 

lrängfarlyg), förlagd i Lcylebuklen, vid Ivlarianerna o s v; 

lhe Amphihious Suppor,t Force (eskmthangarfarlyg, min

svepare, grupper för 1öjning av undervaltenshinder, specialfar
tyg fö,r eldunders lö·r1); s.-:~m l 

lhc Gunfire and Covering Force (slagskepp och andra ar

lillerifar.Lyg, som icke tillhörde lhe Fast Canier Force). 

Oml\ring 550,000 man ur armen, flottan och marinkåren 

deltogo jämte 320 slricls- oeh 1100 hjälpfmtyg. 
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För opera tionen avsedda trupper, 1nateriel och fön~td lasta

des i hamnar vid Förenta staternas västkust, Hawaii, Nya Gui 

nea, Marshallöarna, Palauöarna och Leyte. Dc olika styrkorna, 

förbanden och tmnsporlgwpperna samlades till sjöss vid Ulih ti , 

Guaclalcanal, Saipan och Lr~ytc, Yarifrån anmarschen mot 111~1-

let börj ade. Ingen fientlig molverkan förek01n hän·.id. 

Redan på dagen D minus åtta den 24 mars hade 75 mins Ye

pare börjat sitt arbete, stödda av slagskepp. Hela farvattne t 

kring södra Okinawa var färdigsyept dagen D; 177 minor svep

Les. Inga förlusler genom minsprängning inträffade sedermera 

hlancl det stora anlal fartyg, som under landsLigningen och de 

följande ·operationerna i nära tre m [maclers tid rörde sig i far 

vattnet. 
Fr~m dagen D minus sju ulsrtlles Okinawa för ihållande 

bombning och arlilleribeskj utning. 
Dagen D minus sex hörjade erövringen av LY:t minrlre ögrup

per utanför den u tsedda landsligningss.tranden. Den ena er

bjöd skydelad ankarplats för tank-, ammunitions- och repa 

rationsfartyg och blev en helyclclscfull reparationsbas uneler 

operationerna. P[t den andra ilandfördes armeartilleri för in

sats mot södra Okinawa. 
Dagen D elen l april p[lbörjadc.s lancls.Ligningen medels t 

specialbyggda inYasionsfm·lwster och amfibiefordon planenlig t 

på sydvästm stranden under intensiYt flott- och flygbombar de

mang, samtidigt som en demonstration utfördes från sydosl. 

I mörkningen voro 50,000 man jtimte materiel i lan<l och elt 

brohuvud säkmt. 
Motståndet blev h-årt. Inför det allvarliga hot, som en 

amerikansk ockupation av Okinawa skulle innebära för J a

pan, slrcdo japanerna mer fanatisk t än någonsin. s triderna 

pågingo i 82 dygn. Under denna Emga tid utsattes flott - och 

trängstyrkorna för ih~1 llandc anfall från luften från närhelägna 

japanska baser. Luflstriderna över och omkring ön voro tid

tals ytterst häftiga. Omkring 250 far tyg av a lla slag erhöllo 

träffar - de fles,ta av självmordsflygare - men endast 34 far

tyg sänktes, av vilka intet var större än jaga.re. 
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Till amerikanarnas slu tl iga framg~mg i Okinawakampanjen 

bidrogo the Fast Carrier Forcc's insatser Yäscntli g t. Under lre 

111ånaders tid opererade den dels Yicl Okinawa för direkt un

derstöd med hangarlm·Lygsflyg och slagskeppsarlilleri, dels mot 

det japanska moderlandet och kringliggande öar, där sv[Jra ska

dor tillfogades industrier, flygbaser och andra anläggningar i 

]and samt fartyg ur japanska flottan i baserna och Lill sjöss. 

Styrlwn fick utslå h rn·da flyg an fall, och flera hangarfartyg ska

dades svårt av japanska självmordsplan. När operalionsgrup

perna den 10 juni återvände till hasen i Leylehukten, hade dc 

förstört 233G fientliga plan med en förlust av 557 amerikanska . 

Aven elen brittiska hangarfarlygsslyrkan dellog i vissa av 
opera tionerna. 

Operationer mot Borneo. 

Sedan erövringen av Fili ppincrn.a i mitlen av april 194.) 

prak ti sk t taget slutförts, och medan Okinawakampanjen som 

bäst pågick, inkdde amerikanarna i maj från filippinska 

baser kombinerade operationer mot Borneo (jfr l<a.rla 9 sid 71) 

i avsikt att heröva fienden några av Holländska Ostindiens ri

kaste oljeområden samt möjliggöra alt des&c'l i stället utnyttja

des av dc allierade. Alt kunna repliera p[l oljeresurscr inom 

~j älva krigsskådeplatsen, skulle givetvis medföra stora fö·rdelar 
·- icke minst tonnagehespar.ing. 

Företaget väckte en del fön <"ming, enär man allmänt r~i.knat 

med a tt - sedan det japanska Yäldet >> kluvits » i höjd med 

Filippinerna - återerövringen av den holländsk-oslindiska ö

världen skulle. .genomföras väst ifrån av de brittiska stridskraf

terna i Indien under Lord Louis Mountbatten. Delta så myc

get mer som denne numera förfogade ö'ver en brittisk Stilla

havsflotta under amiral Frascr's befäl. Tillräckliga lan tstrids

krafter och invasions tonnage kunde dock icke ställas till hans 

förfogande förrän efter Europakrigets slut. Om dylika 11laner 

därefter förelågo, h unno de icke lwmma till utförande. 

De amerikanska operationerna, som stöddes av sjunde flo t . 

tan, riktade sig i första hand mot oljeresurserna på Borneo 

Och insattes mot Tarakan vid nordös tra, Brunei Bay på nonl-



västra och l3alikpapan p~t sydöstra Borneo under tiden 10 juni 
- 1 juli . Landsligningama mötte svagt motstånd. dper r~ tlc ,_ 

nerna avhrötos aY den japa nska kapitulationen. 

N()rra Stilla bavet. 

Fr[m de Mererövrade Aleutema (jfr karta 11) utövade ame
rikansim sjö- och f lygstridskraf ter ett kontinuerligt tryck lll{)\ 

japancm:as norra fly gel. Från juni 1944 till augusti 1945 r ik
la des, trots ,-idriga v~i. derleksförhållanden, anfall ·efter anfall 
mot j apanska base1·, förråd och tonnage på och ornl<ring Ku
rilema. Särskilt utsatt var flott- och flyghasen på ön Pa ra
mushiro. Japanerna höllos i sländig ovisshe.t om amerika
naJ·nas avsikter och tvingades därför att binda stridsJo-afler 
till delta nordLiga opera·Lionsområde. 

l l bå tskrigföringen. 

I den amerilmnska sjömaktens växande tryck mol det ja
panska imperiet hade ubåLama en stor men föga uppmärk
sammad andel. Allts·edan krigets hörjan och långt innan de 
:-~merikanska amfibieoffensivCJ·na nådde väslm Stilla havet, 
opererade uhåban1a. fj ä rran från sina baser inom av japanerna 
behärskade havsområden. Till en hörjan voro de ganska en
samn1.:l. om. uppgiflen alt anfalla sjöfö•rhindelsern:a mellan Ja
pan och dess på rävaPor rika nyförvärvade besittningar. Men 
även sedan de ameril;;anska posi.tionerna unde~- slutet av 1914 
sam t 1945 flytlats så långt väs tvart, att jämväl övervattens
ooh flygstridskrafter kunde bidraga till det japanska moder
landels isolering, utgjorde uJJåtarna en väsentlig faktor i blocl;;a
·den. Allt som allt svarade de för % av de tot:tla japanska 
förlusterna i handelstonnage och % :av förlusterna i jap:anska 
örlogsfartyg. De hidrogo därmed effektivt till den å tcrlåtning 
av den japan~ka krigspotentialen, som ledde till det slutlig1 
sammanbroltet.1

) 

1 ) I övrigt hänvisas till artikeln >> De amerikanska ubåtarnas in
sats i kriget mot Japan» av kapten B. Lundvall i tiQskriftens nr 6/-16. 
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s lutanfallen från sjön mot Japan - ilnasionsförberedelser. 

Efter tre veckors översyn, vila och förrådskomplettering 
vid Leyle (efter Okinawakmnpanjen) uppenbarade sig amiral 
l{:alsey's tredje flotta med sina snabba hangarfartygsförhand 
~uer utan fö r det japanska moderlandets kust den 10 juli HH5 
(jfr karta ll ). Den representerade den mäktigaste koncentra
tion av sjömakt, som historien skädal. Dess uppgift var att 
fullfölja förstörelsen av j apanska flottan, alt såsnm förbere
delse för invasionen rikta slag mot indus trianläggningar, kom
munikationer och andra resurser av bt>tydelse för den japanska 
Juigspolentialen samt att mju],a upp japanska folkets mot
ståndsvilj a. 

Man bör h ålla i minnet, att återstoden av Japans flotta 
, id denna tid ' ':ar lamslagen av brist på drivmedel, a,tt farty
gen lågo orörliga, omaskerade och till stor del obemannade i 
bas·erna, alt den japanska ekoradioutrustningen var vida un
derlägsen den amerikanska och aLt det japansk:a jaktflyget var 
starkt decimerat. 

Så svagt bestritt v.ar det amerikanska herraväldet till sjöss, 
att tredj e flottan rörde sig nästan obehindrat i de japanska 
hemmafarvallnen. De rörliga trängförbanden, som kunde uppe
hålla sig i operal ionsområdets närhet och möjliggjorde kom
plettering av ammunition orh drivmedel till sjöss, ökade dess 
uthållighet i en under ångans tidevarv hittills okänd grad. 

Från den 10 juli till dagen för Japans kapitulation den 
14 augusti 1945 anföll tredje flottan dels med hangarfartygs
baserat flyg, dels med slagskeppens tunga artilleri fem gånger 
Tokyoonu·ådet, två gånger norra Honslm (särskilt kuststäderna 
Ramaishi och Murora n), två gånger området innanför Shikoku 
med flottrosen Kure, vidare södra Hokkaido, hamnstaden Ha
matslm och flotthasen Yokosul<a. I flera av anfallen dellogo 
hangarfartygsförband ur brittiska Stillahavsflottan. Under 
operationerna förstördes eller skadades 2800 japanska flygplan, 
de flesta p[t marlcen, 150 örlogsfartyg, 1600 handelsfartyg och 
300 lokomotiv. Vidare ~1stadkommos svåra skador på andra 
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militära mål, krigsindustrier, landkommunikationer och Lir j 
förbindelser mellan de japanska öarna. Ä ven landbaserad~ 
flygplan av typ B-29 deltoga i anfallen. Endast tidtals mötte 
starkare japanskt motstånd i luften. 

Den 6 augusti fälldes den förs'La atombomben över Hi 
roshima. Två dagar senare förklarade Sovjetunionen krig orh 
inledde en offensiv i Manchuriet. Den 9 augusti fälldes den 
andra atombomben över Nagasaki. Den 14 augusti kapitu
lerade Japan. 

Då atombamberna föllo, voro Japans arme och flyg vida 
starkare än vid krigsinträdet Armestyrkorna hade ökals fr [t n 
3 till 5 milj. man, flyget hade fördubblats. Men Japan var 
ett örike, en sjönation, heroende av vägarna öwr havet. Des~ 
tillförsel av livsmedel, drivmedel och för krigföringen nödvän
diga råvaror från besittningarna hade alltmer strypts av sjö
blockaden. bess örlogsflotta var kro.s<;ad, dess handelsilotta 
reducerad till en bråkdel av imperiets behoY. Moderlandel 
hade fått utstå hårda slag från sjön och från luften. Japa n 
var efter tre ·och ett halvt års krig ett underminerat korthus. 
Det fö,U samman, när atombomberna kreverade. 

Medelhavet. 

Redan i och med Italiens och den italienska fiollans ka
pitulation i september 1943 hade Medelhavet upphö·rl att v~~--a 
sjökrigsskådeplats i egentlig bemärkelse. Någon annan SJ O

makt än den allierade fanns icke längre inom Medelhavs 
området. 

Visserligen behärskade tysl<arna vid tiden för denna års
berättelses början den 6 juni 1944 Frankrikes medelhavskus t. 
norm Italien intill Rom -- som fallit den 4 juni - sam.t Jugo
slaviens, Albaniens och Greklands kuster inklusive den gre
kiska arkipelagen -och Kr-eta, men de saknade inom clctln 
ormåde sjöstridskmfter av nämnvärd omfat.tning (jfr ka,rta 1 
sid 65). Endast med flyg och ubåtar kunde ännu sporadiska 
insatser göras. Men efter invasionen i Normandie togs det 
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1 
rsl{a flyget a ll tmer i ansp råk för andra uppgifter, och ubåt

s~ärren i Gibraltarsund var i det närmaste ogenomtrLinglig. 
Däriill korn det absoluta övertag, som den allierade ubMs · 
·akten vunnit över ubåtarna tacl;: vare nya och förbättra~le 

~ekniska hj älpmedel och taktiska metoder. 
Med hela Afrikas nordkust, södra Italien och de ilalienska 

öarna i allierad hand var därför sjövägen genom Medelhavel 
_ Brittiska Imperiets kungsväg - · tryggad. Icke minst be
tydelsefullt var delta för det allierade fältHtget i Italien, vars 
utveckling helt var beroende av .tillförseln över sjön sihäl från 
Storhritannien och USA som från de >> uppladdade» basomrft
dena i Nmdafrika. 

Landst igningen i Södra .Frankrike. 

Såsom ett led i de operationer mol västra Europa, som 
inletts genom invasionen i Normandie, utfördes den 15 augusti 
en allierad landstigning i stor skala på franska medelhavs
kusten öster om Toulon (jfr karla 2 sid 66). OperaliOltcn var 
ursprungligen avsedd att äga rum samtidigt med Normandie
landstigningen, men tillgången på invasionstonnage fram
tvingade drygt en månad3 intervall mellan företagt>n. Kn kom 
den nya anfallss löten, medan tyskarna i norra Frankrike käm
pade fö r alt rädda sig ur fickan vid Falaise. Avsikten var, 
att dc landsatta stridskrafterna skulle göra en snabb fram
ryckning genom Rhonedalen ooh därigenom sätta tyskarna meJ
Jan två eldar i Frankrike. Strandterrängen var gynnsam för 
landstigning. Kusten var dock starkt befäst, men försvaret 
saknade djup och fienden hade inga reserver tillgängliga för 
mDtanfall. 

Högsta befälet fördes av överbefälhavaren för de allierade 
operationerna i Medelhavet, generalen Sir Henry Maitlancl
Wilson. Det taktiska befälet utövades av Hott-, arme- och 
flygcheferna gemensamt. Sedan trupperna emb>1.rkerat, stod 
dock operationen under flotlchefens, amiral Hewitt, clirek,La 
befäl, till dess aU armechefen .lands tigi,t, då denne övertog 
högsta ledningen. 
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I över lrc månader hade de allierades straLegis1{a flyg i 
:Medelhavet inriktat sina anfall på alt fö-rbereda landsligningen 
i Sydfrankrike. Planen var noggrant samordnad med bomb
ningen av Europa från brittiska baser. Landstigningsomddel 
isolerades efter hand genom bombning av landkommunil<atio
ner, broar, tunnlar, viadukter och bangårdar. 

Landstigningen var ifråga om utförandet en ganska tro
gen kopia av invasionen i Normandie, ehuru utförd i mindre 
slwla och mött av ett ofanUigt mycket svagare motstånd. 

Föregångna av omfattande luftlandsättningar och slöelda 
av elt fruktansvärt flott- och luftbombardemang av stranden 
landslego trupperna i fullt dagsljus 1Yå timmar efter gryningen. 
Invasionsarmadan beslod av 880 fartyg och farkoster. På de 
större fartygen medfördes 1370 invasionsfarkosler. Mad::strids
l,rafterna voro huvudsakligen amerikanska och fria franska. 
Det tyska försvaret förlamades av kraften i de samordna de 
slag, som utdelades av flotta och flyg. Sporadiska ~anfall av 
lätta tyska sjöstridskrafter slogos tillbaka och 550 minor svep
tes. I frånvaro av starkare molstånd i luften av det tyska 
flyget, som decimerats genom och låstes av Nonnandieopera
tioncrna, vidgades uppgifterna för det allierade hangarfartygs
flyget, som hade fördelen av kort anflygning. Det dellog jäm te 
landbaserat flyg fdn Korsil{[l fran1gångsrikt ])åde i kommuni
kationsbekämpning och anfall mot tyska kustbatterier. 

Ett brohuvud säkrades redan föTsta landsligningsd.agcn. 
Den 29 föllo Tonlon och Marseille, varpå truppcma snahbl 
träno-de nordvart i södra Frankrike för aU småningom förena o 
sig med de från Normandie kommande stridskraflern.a. 

Utrymningen av Greklamt 

När den i slutet av augusti Hl-H inledda ry~ka BaH::anof
fe.nsiven vann terräng i Rumänien och Bulgarien och däri
genom i slutet av september hoL:'1de all avskära dc tyska trnp
pcnta i Grekland från fastlandet och Tyskhnd, började tyskar
na evakuera Grekland. Brittiska trupper landslega i oktober 
i grekiska hamnar och red an i november var Grekland uloJ1l 
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J{r.eta rensal från tyska str idskrafter (jfr kartorna 3 och 't , sid 

67)· 
Dänned Yar (fr[msel t dc neutrala Spanien och Turkiet) he-

la :Medelhavets kust utom kuststräckor vid Italiens landfäste 
och i Jugoslavien i allierad hand. Dardancllerna kunde ut
nyttj as av de allierade fö,r sjöförbindelser med Sovjetunionen, 
på bekvämare vägar än dc hittills aHv~iinda genom Norra Is
have t resp runt Afrika till Per;iska viken. 

Atlanten med Engelska kanalen och Nordsjön. 

Invasionen i Normandie och därmed sammanhängande operationer. 

Våren 1944 var de anglo-amerikanska makternas upprus,t
ning och strategiska uppmarsch för slutanfallet mot Tyskland 
fullbordad. »lnvasionsbombningcn>> mol militära mål, indu
strier och kommunikationer hade förherett terrängen. Frfm 
framskjutna basområden, s~m sträckte sig från Island och 
BriUiska öarna i väster till Nordafrika och Främre Orienten 
i söder, kunde dc allierade våstmakterna sälta in den avgö
rande stöten över havet. Bakom dc framskjutna hasområdena 
Etg FöTenta staternas gigantiska arsenal. Brittiska öarna voro 
uppladdade Lill en primär oficnsivbas, ·vars tillförsel över ha
vet var tryggad tack vare att ubåtshotet bemästrats. Ulan för 
ändamålet tillräckliga sjöstridskrafter, med försvagat flyg, med 
motståndskraften undergrävd av sjöblockad och bombning, 
l\ämpande till lands mot Sov jetunionen i ö s ler och pft del! 
italienska krigsskådeplatsen i söder, måste Tyskland vara be
rett att mö{a anfallet längs hela Europas västra och södra i~ust 
från NordJillp till Pyrcneerna, fr ~m franska Rivieran till Bal
kan. Dess hopp var AtlantYallen. Men Tyskland hade förlorat 
fördelen av at t kunna operera på dc inre linjerna. :\'[akten 
På havet - och i luften - .samt v:J.lfrihclcn i fråga om väg 
över havet gj-orde det möjligt för dc anglo-amerikanska mak
terna att med stor snabbhet rikta huvudanfallet över sjön och 
genom luften mot Yilken punkt som helst p[t denna Emga kust-
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sträcka, längs vilken tyska befäs tningar u tbygg ts och tyska 
trupper stodo bundna och splittrade i ovisshet om var stöte11 
skulle kumma. Ä ven efter en första stö t måste osäkerh el råda 
om var fienden skulle sä lta in den näst,a. Därigenom försvå
rades tysk kraftsamling till lands. Och varje tysk omgruppe
ring i stor skala måste komma Emgl i efterhand för den snabb
het, med vilken slöliarna över sjön kunde utdelas eller anfalls 
grupperna omgrupperas. Någon möjlighet alt mötn och hry . 
ta anfallels kraft redan till sjöss hade man icke skaffat sig 
på tysk sida. 

Den 6 juni i gryningen inleddes lands ligningen i Nor
mandie. 

Händelseförloppet och dc särskilda problem, som samman
hängde med denna operation, ha nyligen allsidigt belysts i 
kommendörkaplen Starcks artikel »Lands tigningen i Norman
die>> i häfte 10/46 av denna tidskrift. I artikeln >>Operationell 
mol \Valchcren>> i h~iflc 7f46 har samme författare behandla t 
de sjökrigsoperationer, som i november 1944 e'rfordrades fö r 
alt öppna det från landsidan tagna Antwerpens hamn för tra
fik. Till dessa artiklar hänvisas här. 

Landstigningen i södra Frankrike, som stod i direkt sam
band med Normandieoperalionerne, har behandlats under rub
riken l\Iede1havet. 

Allteftersom de västallierades anneer vunno terräng i 
Frankrike och fronten flyttades allt 1ängre in på Europas fast
land, övergick Europakriget till att bli ett rent lantkrig. Kvar 
:,;tod dock intill dess ~isla dag dess absoluta ,och ofrånkomliga 
heroende av tillförseln och etapplinjerna över havet, förr vilkas 
säkerhet och funktionerande den allierade sjömakten svarade. 

Uppgiftens storleksordning frmngår av följand~ siffror, 
hämtade ur amiral Kings rapporL Från invasionens hörj an 
till Europakrigets slut anlände 135 konvojer till brittiska ham
nar fdm andra sidan havet. Dc omfattade 7160 handelsfarlyg 
med ett sammanlagt tonnage av över 50 milj brt. Det ~tlåg de 
anglo-amerikanska flottorna att skydda dessa konvojer mol 
ubfttsiaran och att förse handelsfartygen med utbildad personal 
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för militära ändamål. Ubåtsjakten och konvojeringen av sjö
transpor terna på Atlanten voro av avgörande betydelse fö-r den 

]lierade offensiv t ill lands in i >>Festung Europa>>, som slut.a 
6 iltigt bröt Tysklands motståndskraft. 
o 

Vid de allierades övergång av Rhen i mars 19>:15 deltoga 
specia lutbildade förband ur amerikm1ska flottan med landstig
ningsfarkos ter av samma typer, som varit av så stor betydelse 
vid landstigningen i Normandie. 

I klar insikt om hamnarnas betydelse fö·r de allierade un
der fältt åget i Västeuropa höllo tyskarna ännu i krigets slut

f·as - t rots alt de allierade tagit Frankrike i övrigt - de väst
fn111ska hamnarna Lm·ient, S :t N azaire och La Rochelle samt 
ett område vid Girondemynningen med ön Ile d'Oleron, som 
})lockerade t illträdet till Bordeaux' storhamn. Endast franska 
inrikesstyrkor kunde intill april 1945 avses förr att från land-
idan operera mot dessa hamnar, men de vorn icke vuxna de 

tyska garnisonerna. Under befäl av den amerikanske amiralen 
Kirk inledde franska sjöstridskrafter i samverkan med inri
hsstyrkorna operationer mot de tyska ställningarna vid Giron
demynningen. Dessa föllo den 2 maj . Anfallet mot övriga 
1yskockuperade hamnar avbröts av kapitulationen. 

:U bä tsluiget. 

Enlig t elen brittiska officiella redogörelsen för ubåtskriget, 
»The Battle of the Atlantic>>, nåddes vändpunkten i denna det 
:andra världskrigets segaste och samtidigt mest betydelsefulla 
kamp under sommaren 1943. ' Hur utomordentligt allvaälig 
krisen 1942 var, avslöjades enligt samma källa raldrig fö,r den 
]}rittiska allmänheten - men det insågs allmänt av neutrala 
iakttagare. Från sommaren 1943 var emellertid det tyska 
1Ibåtshotet bemästrat. 

To l'llbilden av ubåtskriget under den period, denna årsbe
l'ättelse omspänner, kännetecknas därför av mycket stora tyslill 
l.Jbåtsförluster men relativt små allierade handelsfarlygsför-



100 

luste;:-. Detta innebär icke, alt de allierade lugnt kunde vil~ 

på sirua lagrar. Redogörelsen säger tvär.t om, alt >>ända lill 
slutet kämpade det tyska ubatsvapnet m.ed obruten disciplin 
cch skicklighet. Man märkte ingen avslappning i ansträng
ningarna eller någon tvekan alt ta risker.» In i det sis la sto
do också de allierade inför hotet alt nya tyska uppfinningar 
kunde komma ubåtskriget alt flamma upp med förnyad kraft. 
I själva verket hade också tyskarna löst problemet med 
»Schnorcheln» och den akustiska, målsökande torpeden, var
jämte den nya ubåtstypen med hög fart även i uläge just i kri _ 
gets slutskede (mats 1945) prövades med utmärkt rcsullat och 
var klar för sjösättning i stor skala. Denna ubåtstyp torde enligt 
både tyska och allierade bedömare ha kunnat bli elt mycket 
allvarligt hot. De allierades vaksamhet var sålunda befogad. 
ehuru ingen av de tyska nykonstruktionerna hann sätta av
görande spår i utvecldingen. På tysk sida representerade cle 
det sista hoppet på sjökrigföringens område. 

studerar man, hur platserna för sänkta tyska ub[tlar för
delade sig under perioden juni 1944 till krigels slut, observerar 
nian en markerad anhopning nära utanför de britliska öarna~ 
kuster, d v s inom farvatten, som ubåtarna icke hade kunn:1t 
utnyllja, förrän »Schnorcheln» nu satte dem i stånd att l) a'.
brutet kvarbliva i uläge. Enligt officiella uppgifter genom 
förde en ubåt tre veckors expedition utan alt överhuvud tage t 
gå upp till ylan - men den lyckades å ,andra sidan icke ~iiub 
något fartyg. 

Coaslal Commands flygförband gjorde utomordentliga in 
satser, då det gällde att hindra ubåtarna att ingripa dels mot 
invasionen i Normandie, dels mot ishavskonvojerna till SoY
jetunionen. 

Frankrikes befrielse blev ett hårt slag för den tyska ub~tts 

krigföringen. Ä ven om viktiga hanmar höll os i del längsta. 
b1evo de oanvändbara som ubåtsbaser. Amiral Dönitz säger: 
»Alla de strategiska fördelar, vi haft av att förfoga över ham 
narna vid Biscayabukten, gingo förlorade i ett sl:=tg. Ubåtar 
na tvingades att falla tillhaka på baser i N or ge och TysHan d. 
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p en ]ånga vägen därifrån till operalionsomr[tdena, som måste 
tillryggaläggas i uläge, slul(ade en oproportionerligt stor del av 
båtarnas aktionstid. » Han .tillägger, aH efter förluslen av Bi
scayabaserna endas t ett ringa antal ubåtar (aldrig översligan
de 13 stycken) befann sig ute p~t operationer. Det helt över
vägande antalet var under förflyttning till eller från baserna 
i Norge- Tyskland. 

Slutet var i sikte. Ub:'\tar sänktes i snabbare takt än nya 
bunno färdigbyggas. Ock produktionstakten minskades allt
mer, ju h årdare slagen från luften blcvo mot den tyska krigs
industrien oih ju mera tyskt land sam invaderades. 

De totala tyska krigsförlusterna av ubåtar uppgingo till 
781 stycken, ubåtsvapnets personalförluster till 30,000 nn.u. 
Därj ämte gingo 85 ilalienska ubåtar förlorade. 

Diagranl A återger förlusler och nybyggnad av allierat 
handelsfal'Lygslonnage under åren 1939- 19-±5. I diagram B 
ha fö.rlus terna (enligt allierade uppgifter efter kriget) utlagts 
som en kurva och jämförts med de uppgifter om sänkningsrc
sultat, som tyskarna lämnade uneler kriget. Diagram C Mer
ger förlusler av allitrat handelsfartygstonnage, uppdelade efter 
orsaker. Dc allierade uppgifterna äro hämtade ur officiell 
källa. Diagrammen Ht tala för sig själva. 

Norska farvatten och Norra Ishavet. 

Under flera ~tr hade den lunga operalionsgrupp m lysl.::a 
flott an, som i regel varit förlagd till n~tgon bas i nordligaste 
Norge, utgjort clt allvarligt hot mot den norra konvojviigen till 
Sovj etunionen. Operationsgruppen hade tvingat britterna att 
tidvis sätta in slagskepp till skydd fö·r Ishavsk·onvojerna. Di1r
jämte hade den kontinuerligt bundit brittiska slagskeppsför 
band till hemmafarvaltnen, förhand som mer än väl behö vts 
På andra krigsskådeplatser. 

Sommaren 1944 återstod av den tyska operaLionsgruppen 
endast slagskeppet Tirpitz. Utan sitt naturliga komplement 
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av kryssar- och jagarfö,rband, var ootla emellertid närmas t att 
likna vid clt flytande batteri till den norska kus~ens skydd 
Därtill kom att slagskeppet alltifrån sin ankomst till de nor sk· 
- a 
1arvattnen 1942 utsatls för upprepade allierade anfall både l1led 
flyg, ubåtar till sjöss och dvärgubåtar i basen. Tirpitz åsalll
J,ades därvid vissa skador, och befann sig därfö·r långa perio
der under reparation (med hjälp av provisoriska, flytande re
~urser) i sin avlägset belägna nordnorska bas i Altafjord. Nya 
flyganfall insattes under sommaren och höslen 1944 med väx
lande resultat. 

Den 12 november kom avgörandeL Tirpitz hade nyl igen 
flytlats sydvart till närheten av T'l·omsö, då den anfölls av 
hrilliskt flyg med tyngsta bomber, av vilka flera tr.äffade. :Far- · 
tyget var oförmöget att röra sig och redan svårt skadat. Skydds
mwrdningar, n1askcring och luftvärn på den nya ankarp1alsen 
Yoro icke klara och jaktskydd saknades helt. Så dukade det 
s tora slagskeppet under för det åttonde av de anfall, som r ik
tals mol detsm11ma i dess bas. 

Dc slralegiska Merverkningarna av förluslen voro avse
vtirda. De brittiska slagskepp, som bundiLs av det polenticila 
hotet från Tirpitz, kunde frigöras fO,r uppgifter i Fjärran östern. 
Ryska flottan behövde icke längre befara en överflyttning a v 
Tirpitz till Östersjön. HoLet från övervattensfartyg mot Is 
havskonvojerna bortföll, likaså slagskeppshotet mol en even
tuell allierad ,lands tigning i Norge (återstående större tyska 
fartyg vo.ro bundna av uppgifter i Östersjön). Dc för tyskarna 
l1etydclsefulla sjötransporterna längs Norges kust kunde an
fallas ,av hrillerna utan hänsyn till allvarligare motverkan. 

Slt skedde ocks~t. Betydelsen av sjövägen från ~orge ti ll 
Tyskland ökades ytterligare, då de efter Finl&nds kapitulation 
från Norcifinland til1 Nordnorge ti11bakaträngda tyska trupperna 
måste evakueras sjövägen till Tyskland och då ockupations
s tyrkorna i Norge under krigets sisla månader hörjade min · 
skas. Den allierade anfallsverksamheten - icke minst m ed 
flyg under mörker - mot tyska transportfartyg eller kon 
vojer tilltog och gav upphov bl a ti11 de så ka11ade >> konvoj 
s lagen>> utanför Sveriges västkust. 
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De västallieTade konvojerna längs Ishavsvägen till Sov
·etnnionen pågingo hån sommaren 1944 till krigets slut. D~t 

~et tyska flyg et alltmer togs i anspråk för stridsuppgifter på 
Mntinen~en, kom det huvudsakligen p å ubåtarnas !oU att an
falla dessa konvQjer. Resultatet var begränsat. 

östersjön. 

Krigsläget inom östersjöområdet undergick under tidspe
rioden juni 1944 till krigets slut genomgripande förändringar 
( jfr kartorna 1---10). 

Vid periodens början gick ostfronten ungefär vid Narva, 
Finland deltog i kriget på tysk sida och de tysk-finska spär
rarna i Finska viken höllo ryska östersjöflottan instängd i vi
kens innersta del. Tyska flottans huvudbasområde var flyttat ost
vart till Danzig-Gdynia och Pillau-Königsberg, relativt un
dandraget västallierat hom.h- oeh flygmineringshot I syd
·Östra Östersjön hade tyska flottan - och icke minst ubåts
vapnet - ett relativt ostört ÖYnings- och utbildnings-område 
med för ubåtar lämpliga djup. Sjötrafiken mellan å ena si
dan Tyskland, å andra sidan Sv,erige (malm och kol) och Fin
land var livlig. 

Vid periodens slut gick ostfronten i höjd nJJed Ri'tgen, Fin
land hade tving,ats över på den allierade sidan, Baltikum, (ut
om Km·1and), Ostpreussen och norra Tyskland (utom några 
motståndsfickor vid kusten) var i rysk hand, ryska flottan 
·operationsfri, Kielbasen hotad och Merstoden av den tyska 
flottan, S·om förlorat dc flesta av sina större fa.rtyg, undan
driven till danska och norska. fanaUen. All östersjötrafik 
mellan Sverige och Tyskland hade upphört1

) liksom av na
turliga skäl mellan Tyskland och Finland. Östersjön var clt 

• 
1

) Den 22 augusti 1944 upphörde svenska .statens krigsförsäk-
nngsnämnd att bevilja krigsförslälcring för svenska fartyg i trafik 
Ilå tyska Ostorsjöhamnar (liksont i börj.an av månaden skett beträi' 
fande N.ordsjö•hamnar). Den 27 september 1:944 stäng'des svenskt 
'territori alvatten på ost- och sydkusterna för utländsk handelssjöfart. 
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ganska dött hav. Den tyska kusltrafik - huvudsakligen eva, 
kueringslransporter - som pågick till och fr tm Kurland och 
övriga motståndsområden vid kusten, led svåra förluster genonl 
allierad bombning och flygmineringsverksamhet; likaså trafL 
ken mellan Norge och Tyskland. 

Mellan dessa yLLerlighctslägcn förändrades öslersjöhi.get 
successivt. Landfrontens förs.kjutning sydvart och västvart vid_ 
gadc efter hand dc ryska och minsJ;ade de tyska sjöstridskraf, 

ternas bascrings- och operationsmöjlighcler. Minsvepningen 
i Finska viken - sedan denna >>Öppnats» - blev dock tids
ödade och det dröjde länge, innan ryska förhand kunde skju
tas fram till baserna vid vikens mynning. Här till bidrog i ven 
vintern, varjämte dc .av tyskarna övergivna hamnarna och ba
serna säkerligen i stor utsträckning voro fö1·störda. Ryskt 

flottan hade visserli gen överlevt flera års instängning i Finska 
vikens innersta del i omedelbar närhet till tyska flygbaser. 
Det ansågs dock ,allmänt av ulmnståendc hcdörnare, att dess 
stridsduglighot måste ha blivit nedsalt av clet långvariga stilla
Ii c:wandet c ch att det slmlle ta avsevärd tid, innan flottan bleve 

b t> 

i' stånd alt operera till sjöss. Även om vissa ryska fartyg re
dan sommaren och höslen 1941 stödde lantkrigsoperationem.~ 

kring Finsl<a vikens innersta del, blev det ej heller några egenl
liga sjökrigsoperationer ule i Östersjön före k·rigets slut. Detta 
trots alt de tyska ~.jötransporterna till brohuvudet i Kurland 
och längs tyska östersjökusten - allt viktigare ju mer land
kommunikationerna bomb~uks sönder - m~1sle ha inbjudi t till 
anfall, som i så fall kommit att mötas av tyska sjöstridskra f
ter. Nu anföll0s dessa sjötransporter huvudsakligen med ub{t

tar och flyg. Ihågkommas bör å andra sidan, a lt det måhända 
mest lockande m ålet fö-r rysk sjökrigsverksamhet, den tyska 

sjöfarlen p[t Sverige och Finland, hade upphört vid den tid. 

då östersjöfloLL.:'1111 blev operationsfri. 
Detaljerna om vad som i själva yerkct förekom till sj öss 

i östCI·sjön äro tyvärr fortfarande höljda i dunkel. ~ågon rc

dogöJ·else clärfö.r har icke publicerats. 
I fråg·a om de större tyska örlogsfartygens slutliga öde 

hänvisas till bilaga l. 
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"N"gra sammanfattande synpunkter på sjömak::: 
as betydelse och flottornas insatser under ten 

andra världskriget. 

Alt SLilla havs-kriget yar av utpräglat n:acilim karakLär 

säo-er sig själv. För den amerikanska krigsledningen gällde 
"' 

0

t alt crenom operationer över havet betvinga ett stormakls-
ue o . 
.. ·1·c som dessutom i kPigels börJ·an vidgat sina besitlmngar on , , · · ~ 

till a lt omfatta en hel värld av öar. 

Amiral King, am~rikanska flottans högste chef under andra 

värlclshigel, säger i sin slutrapport: »> Stmahavskriget var vå
ra l.ant- och strategiska flygstridskrafters styrka en väsentlig 
faktor - liksom sjömakten var det i Atlanten. Men i molsats 
mol vad fallet var i Tyskland, voro de japansl{a armeerna in
takta och oslagna och det japanska flyget endas t försvagat, då 
Japan kapitulerade. :Men flottan hade f6rstörts och handels
floHan decimerats på ett ödesdigert sätt. Beroende av impor.t 
över havet av livsmedel och råvaror samt avhängigt av sjö
transporter för alt kunna försörja sina armeer i hemlandet och 
på andra siclan h aYen, förlorade Japan kriget därfö-r alt det för
lorade herraviUclel till sjöss och därmed också de öbaser, från 
vilka vi medelst flygbombning kunde fö'l·störa dess industrier 
"Och städer.>> 

Amiral King for.Lsätler : >>V:lra sjöstridskrafter - snabba 
Dperationsgrupper av hangarfartyg, slagskepp med hög fart, 
kryssare och jagare - förde fram kriget till fiendens hemland 
sam t förstörde örlogs- och handelsfartyg i stort antal. V[tra 

amfibiestyrkor, vilkas operationer föregingas av flygoffensiver, 
och som fingo skydd mot luften av bangadarlygens flyg , er
övrade de öbaser, frfm Yilka landbaserat flyg kunde skära av 
fi endens sjöförbindelser .... 

På s[t sätt avskar dr sjömakt fienden fdn hans livsvikti ga 
resurser och råYaruki.i.llor på Asiens fastland och på de öar, 

han erövrat under kriget, samtidigt som den skaffade oss de 
baser ..... från vilka atombomberna slutligen sändes, och pl1 
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vilka trupper och förråd koncentrerades för invasionen av 
Kyushu och Honshu. Japans nederlag var en direkt följ d a, 
vår överväldigande s tyrka till sjöss. >> 

P [t den europeiska kri gsskådepla tsen lades gmnden till se
gern av de allierade flottorna - i första hand den brittiska _ 
i. det långa, segslitna »Slaget om ALlanten>>. Ehuru deilta p~L
grck från In·ige ts första dag till dess sista, var dock det tyska 
ubå Lshotct bemästrat och dänned segern vunnen redan som
maren 1943. Det hade efter hand lyckats för konvoj ernas 
skyddsstyrkor att Lack vare s tiindig t ökad tillgång p:\ eskor t
fartyg, tillkomsten av nya tekniska hj älpmedel och förlJ~ittra
de metoder för ubåtsjakt, samverkan med flyg från eskorth an
g.arfarty.g samt ökade räckvidder och förbättrade haseringsmöj
hgheter för det landbaserade flyget, trygga del som Churchill 
kallade »bryggan av skepp» över Atlanten. Med denna stod 
eller föll de brill~ska öarnas krigsuthållighet liksom m öjlighe
ten a lt sm <'mingorn ladda upp dem från arsenalen i Förenh 
slaterna till prirnär offensivhas för det stora slutanfallet mol 
Eflropas kontinent. Aven bomboffensiven mo t Tyskland, som 
förberedde ,invasionen och allt mer mjukade upp Tysklands 
motståndskraft, var direkt heroende av möjligheterna a tt över 
sjön transportera drivmedel till de brittiska öarna, från viU;a 
flyganfallen utgingo. 

FJollorna skyddade konYojerna genom Norra Ishavet och 
runt Afrika till SovjeLunionen, som därigenom tillfördes öka d 
kraft för sin krigföring. De skyddade likaså konvojerna genom 
~edelhayet och runt Goda Hoppsudden till Egyp ten och l u
dren, varigenom. ·axelmakternas anstormning i dessa områden 
kunde h ej das och grunden läggas till l\f.ontgonrerys senare 
framgfmgar i Afrika. 

Ilalienska flottan paralyserades av de brittiska Medelhav-;
stridskraflemas djärva uppträdande, och den brittisl<a sjömak
ten utsatle Italien för en blockad, som tiUika med den växande 
flygoffensiven sf1 undergrävde landets motståndskraft, att det 

lO/ 

j{a.pituler~de, då .de första invasior:s trupperna sall sin fot p{l 
Jtalien5 J Or~. ~-ll<som Japan betvnngades Italien genom ay
spärrning t_~ll SJO~s o~h hemo-rlshekämpning och utan att in
vasion beh ovde trllgnpas, ett händelseföJ·lopp, som noga bör 
besinnas av varje nati on med u lprägla l maritimt läge. Under
bållslwnvojerna till lVIaHa tvingade sig fram genom l\Iedelhavet 
under hårda och tidtals förlustbringande strider - icke minst 
mot fl yg. Det låg icke 1i det brittiska kynnet a lt ge upp oc.h in
ställa sjötrafiken, därför att den kunde tillfogas förluster. Tack 
vare detta kunde den för hela Medelhavskriget så betydelsefulla 
ön hållas. Samtidigt anföJl.o brittiska sjöstridskrafter de lita
lienska underhållstransporterllla .tvärs Medelhavet till Rammels 
Afrulzakår och tillfogade dessa svåra och s tändigt växande för
luster. Den tilllagande brist på l<rigsmaleriel och driYmedcl, 
som härigenom förorsal""'ldes Rommel, utgjorde den djupast 
liggande orsaken till hans slutliga n ederlag och därmed till dc 
allierades seger i Afrika - språngbrädan till Italien. De·l hör 
bemärkas, alt de briUiska sjö·slridskrafterna i Medclha \'el v oro 
vida underlägsna den samlade italienska floltan. Tidtals ut
gjordes de endast av lätta krryssare och jagare. I brev till Hit
ler skrev Mussol>ini: »Utgången framkallades på haYet, inte i 
öknen .>> Och Hiller shev i februari 1943, a lt det slutliga miss
lyckandet i Nordafrika i själva verket berodde på omöjligheten 
att lösa transpor lprobleme t till sjöss. 

Samtidigt som Montgomery påbörjade sin offensiv fdm El
Al~.mein 1ned ett sjöledes uppladdat Egypten bakom sig, förde 
a!hem,d sjömal<ct dc amerikanska och brittiska truppema till 
Nordväs tafrika. När det afrikanska fälttåge t var avslutat, för
de sjömakten lantslPidskraflerna vidar•e till Sicilien och Italien 
--:. där tyskarna bjödo motstånd, trots .a tt landet kapitulerat -
stadde under fTamträngandet deras operationer längs kusterna 
och tryggade alltifrån fälttågets början till dess slut underhålls
hanspor terna från Storbritannien och Fö·renta Staterna, av vil
ka .transporter såväl kriget till lands som flygoffensiven från 
afrrkanska baser mot ILaLien var helt beroende. Sedan Italiens 
och de~s flot-tras underkastelse beseglat utgången -av l'ampen orn 
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Medelhavet, upphörde detta hav i stort sett att vara sjökrigs, 
skådeplats. Det britliska imperiets stora trafikpulsåder kunde 
Mer öppnas fö'l· genomgående sjöförbindelser både till Egypten, 
Indien och Australien samt i ell senare skede för sjötransporter 
till Soyjelunionen. Medelhavels öppnande medförde den Ht ll
nad i tonn:1gelägel, som möjliggjorde invas1ionen i Normandie. 

Vid denna gigantiska överskeppniugsoperalion - början 
till slutet för >>Festung Europa>> - var det å ter floUorna, so111 
buro och i sarnverlmn med flyg skyddade anneernas huvuddel 
på vägen över Engelsl.::a kanalen, som tillsammans med flyget 
stödde landsLigningen och striderna vid kusten, och som se
dan ända till kapitulationen tryggade det mäktiga kraftflöde 
i form av truppförstärlmingar, krigsmateriel, drivmedel och 
förråd, som var villkoret för krigsoperationernas fullföljande 
på Europas fastland. 

I ett m·bete ,, The log1ic of vV.ar>> ha några av de stora sam
manhangen sammanfaltals på följande sätt av den brittisl\e 
flygmajoren Murray Han·is, bror till den ryktbare chefen för 
det brittiska strategiska bombflyget: »Axelmakterna fattade vid 
dm pågående krigels början inte det grundläggande faktum, alt 
lant- ooh flygs.tridskrafternas verkningsförmåga är ytterst be
gränsad, och alt endast den maritima strategien l<an lösa världs
omspännande uppgifter. Lantstridskrafter äro mer eller mind
re maktlösa ulan flygunderstöd. Flottan behöver jaktskydd i 
trånga farvatten. Flatlan har inget behov av .armen, men den
na är fullständigt beroende av flatLan vid operationer på andra 
sidan eH hav.» 

»Del pågående kriget visar vilken f.aklor, som är den av
görande. Amerikas oförlikneliga industriella kapacitet, de rysl\a 
armcernas blodiga och hjältemodiga slrid, flygstridskrafterna: 
insatser, molslåndel i Kina, flottans tysta heroism, segrarna 1 

Afrika, invasivncn, dc allierade soldalernas insat~er och vil jan 
all segra - allt hade varit förgäves, om de allierade inte h ade 
bchärsl\at förbindelserna Ö\'er haven.>> 

»Tyskarna grundade vid krige ts början sin &lralegi p:\ den 
felaktiga förutsättningen, att ubMsvapnet tillsammans ll1ed 
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~nndbaseral flyg ].:: an lotall hryla sjöförbindelser och a ll tak
Ji si'a segrar samt erövring av landomr~tden kan avgöra en 
, :i.rldsomsp~innande kraftm~i Lnin g.>> 

Erfarenh elerna fdin andra världskriget visa all sjöslrids 
J;raftema - då de nylljats rätl, varit utrustade med' de mo
dernas te telmisl<a hjälpmedlen och iokc varit lamslagna av 
]Jris t på drivmedel - väl ha u thärdat tryeket fr~m luften och 
fyllt ~ i na betydelsefulla uppgifter i krigföringen. Givelv,is kun
na flygs lridsluaflerna sänl<a även de stö.rsta fartyg. Detta är 
intet ny ll. Det kunna ocl<s ~t arliller~projekUler och Lm·peder, 

:avlossade fri\n fartyg samt minor. Men sjöslridslmaflerna ha 
.od<s~t visa t sig kunna skjuta ned flygplan i en hittills oanad 
·omfattning. Genom ekoradien ha deras möjligheter härvidlag 
i hög grad ökats. 

A \' dc under kriget sänkta slagskeppen och hangarfar ly gen 
har dryg t hälften g~1ll födarad till följd av fly.§anfall. I fråga 
om h yssare och fartyg mindre iin kryssare ha däremot de utan 
jämföTclse s lö•rsla föduslerna föl"orsa.l{Jats av vapenverkan från 
över- och undervattensfartyg samt minor. I fråga om. de större 
fartygen hör ell betydelsefullt faktum sär.skilt uppm.ärksamnJJas. 
Förlusterna äro koncentrerade dels till hörjan av kriget, då 
man iinnu saknade erfarenhet, vapen och tekniska hjälp1nedel 
för a ll möta flyganfall i slor sl<ala, dels till krigets sista fas, 
då 1cstcrna av de delvis obemannade, av brist på drivmedel 
Jamslagna saml i fråga om ekoradioutrustning ohjälpligt un
·derHigsna lysl<a orh japanska floltoma slutgiltigt förslördes i 
sina baseL Inlet brilliskl eller a1nerik:anskt slagskepp gick 
förlorat till följd av flygangrepp efter 1941, och under Stilla 
1lavskrigets slutskeden sänktes intet amc1~ikanskt örlogsfartyg 
större än jagare. 

'J.'idshrift Sjuriisendet. 8 
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J apanska örlogsfartygsförluster . 
. Källa: Ami ra l Kings rapport nr II1 . 
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Bi laga 1. 

A 11 m. ]i']~rg· lVl = Marinflyg (hangariartygsbascrat), 
Flyg A = Armeflyg (1anclbascrat). 

a. F örlorade japanska örlogsfartyg, stöne än jagare. 

I ned3nstäend<"' tabell ~iro upvt.agna förlorado japan.>ka örlogs
fartyg, större än jagare mecl angivande av orsak, plats och ti<lpLmkt. 

==-- l l l~ Orsak Plats Tidpunkt 

Slags-kepp: 

Fuso Öv fartyg (jngm·e) Surigaosunclet 25 okt 1944 

Haruna Flyg lVI Kure 28 juli 1945 

Hiyei Öv fartyg och Flyg Savo, Salomonö:tt 13 nov 1942 

Hyuga Flyg l\f K u re 28 juli 1945 

I se Flyg lVI Kure 28 juli 1945 

Kirishima Öv fa.rtyg Savo, Salomonö:a 15 nov 1942 

Kongo Ubåt Foochow, Kina 21 nov 1944 
Musttshi Flyg lVI Sibuyansjön, Filipp . 25 okt 1944 
Mutsn Explosionsolyckrt Hiroshima 8 juni 1943 
Yamashiro Öv fartyg Snrigaosnnclet 15 okt 1944 
Yamato Flyg 1\'I Kyushn 7 apr 1945 1 

Hang aT-

l Flyg l\I l Miclway l 
fartyg : 

Akagi 4 juni 1942 
Chitose Flyg lVI NO Luzon 25 okt 1944 
Chiyoda Öv fartyg och Flyg l\I NO Lnzou 25 okt 1944 
Hiryu F lyg l\f lVIiclway 5 juni l 942 
Hi taka Flyg l\I Filippinska sjön 20 juni 1944 
K aga Flyg lVI l\iidwa,y 4 juni 1942 
Ryujo Flyg l\1 l\falaita, Salomonö:a 24 a,ug 1942 
Shinauo Ubåt S Houshu 29 nov 1944 
Shoho Flyg l\f KontUbavet 7 maj 1942 
Shokaku Ubåt Y ap 19 juni 1944 
Soryu Ubåt och Flyg l\I l\iiclway 4 juni 1944 
Taiho Ubåt Y ap 19 juni 1944 
Dnryu Ubåt Kinesiska, sjön 19 dec 1944 
Zuiho Flyg lVI NO Luzon 25 okt 1944 
Zuikako Flyg l\f NO Lnzon 25 okt 1944 
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Namn Orsak Plats 

Eskorthan-
gm·fctrtyg: 

Ohuyo Ubåt SO Honshu 4 dec 1943 

Kai y o Flyg 11'1 Beppubukten, Japan 24 juli 1945 

Jinyo Ubåt Gula havet 17 110\" 1944 

Otaka Ubåt NW Luzon 18 aug 1944 

Unyo Ubåt Sydkinesisktt sjön 16 sep 1944 

Tunga 
lcryssa1·e: 

Aoba Flyg IV[ Kur e 28 juli 1945 

Ashigar:1 Ubåt (brittisk) Singapore 8 jnni)945 

A tag o Ubåt Palawan, Filipp. 23 okt 1944 1 

Ohikuma Öv fartyg och Flyg M O Samar, Filipp. 25 okt 1944 

Oh obi Flyg M Sibuyansjön, -Filipp. 24 c~kt 1944 

Kurutaka Öv fartyg Savo, Salomonö:a 11 okt 1942 

Haguro Öv fartyg och :Flyg M (in) Penaug 16 maj 1945 

Kak0 Ubåt l New Ireland 110 aug 1942
1 

Kinugasa l Flyg :tVI Savo, Salomonö:a 14 nov 1942 J 

· Kumano Flyg M l W Luzon 25 nov 1944
1 

1\iaya Ubåt Palawan, Filipp. 23 okt 1944 

1l1ikuma Flyg M 1\Iidwtty 6 juni:1942 

1\fogami Öv fartyg och Flyg A Mindanaosjön , Filipp. 25 okt 1944 

l Nachi Flyg 1lf Manilabukten 5 nov 1944 

Suzuya Flyg M Sam ar, Filip p. 25 okt 1944 

'l' o n c Flyg l\1 Kure 28 juli 1945 

Lätta 
kryssctre: 

26 okt 19441 Abukuma Öv fartyg NegTos, Filipp 

Agan o Ubåt Trnk 16 febr 1944 1 

Isuzu Ubåt Soembawa 7 apr 1945 

Jintsu Öv fartyg· Kol om bangara, Salom. 13 juli 1943 

Kinu Flyg M SW lVIasbate, Filipp. 2\:i okt 1944 

Kis o Flyg M Manilabukten 13 nov 1944 

K u ma Ubåt (brittisk) Penang 11 jan 1944 

J NagarQ, Ubåt W. Kyushu 7 ano- 1944 1 

1 Naka Flyg M SW 'l'ruk 17 feb 1944 

~l 1 Namn Orsak 

l 
L ätta 

i kryssaTe: 
1 ~atori 

:s-oshiro 

Joi 
l)yodo 
l Sendai 
!Tama. 
'fatsnt Q, 
Tenryu 
Yahagi 
Ynbari 

· Ynra 

l skol-
kryssare : 

Kltsbii 
Katori 

Ubåt 
Flyg M 
Ubåt 
Flyg :tVI 
Öv fartyg 
Ubåt 
Ubåt 
Ubåt 
Flyg M 
Ubåt 
Flyg A 

Flyg l\f 
Öv fartyg och Flyg J\'[ 

Plats 

O Smnar, Filipp. 
NW Ptenay, Filipp. 
s ydkinesiska sjön 
Kure 
BougQ,inville, Salom. 
NO Luzon 
S Yokohama 
Bismm·ck 
Kyushu 
S Palau 
Santa !sabel, Salom. 

sydkinesiska sj ön 
Truk 
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l Tidpunkt l 

18 aug 1944 
26 okt 1944 
19 juli 1944 
28 juli 1945 

2 nov 1943 
25 okt 1944 
14 mars1944 
18 dec 1942 

7 ap r 1945 
27 ap r 1944 
25 okt 1942 

12 jan 1945 
17 febr 1944 

b. Sam manställning av japanska örlogsfartygsföduster. 

l 
l 

Nrxlanståencle tabeU utgör en S3,1Ilimanställning av japanska ör
logsfar tygsförluster, uppdelade efter fartygcssla.g och orsak. 

o r s a k 
o: 

51 
o ;.... 

Far tygs s lag <1 ":: o :"'>=' m 
d ~ q' "'":i >=' " ...., w_ 

o:> er aq aq p CD o ~ s ..., p o p;-.., .., >=' s n- n-
~ ;.... ro ~ w 

~ 
..., p CD "' - [IQ p;-_ 

Slagskepp ...... ...... .. . .. . ... 3 l 5 l - 1 1 11 
Hangarfartyg o. esk.hangftg - 8 10 

l 
- 2 - 20 

Kryssare 4 14 15 1 4 - 38 J ..................... ... 

l 

agar e 27 45 32 12 7 JO 133 Dbåtar .. . ............. .. ......... 
6::1 25 8 4 9 14 129 ·· ·· ·· ····· ··· ·· ·· ····· ···· l 
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Amerikanska örlogsfartygsförluster. 
Källa: Amiral Kings rtcpport nr III. 

I nedanstående tabell äro upptagna förlorade amc· ri kml ~l;a iir_ 

logsfartyg, större Lin jaga re metl anginwlt· av plAts och t i lii11Jnlq . 
samt antal förlorade ja ga r och ubåtar. 

Namn 

Slngskep p: 

Arizona 
Oklahomft 

Hangmfartyg: 

Hornet 
Lexington 
Princeton 
W asp 
Yorktown 

Eslcorthangmfartyg : 

Bismarck Sea 
Blo'ck Island 
Gambier Bay 
Liscome Bay 
Ommaney Bay 
Saint Lo 

As to ria 
Chicag·o 
Honston 

'l'unga k!·yssnre: 

In dianapolis 
N orthampton 
Quincy 
Vincennes 

Atlautn, 
Helenn, 
Junean 

Lätta k1·yssare : 

Jagw·c : 82 (därav 11 e~kortjag<tre) 
Ubåtar: 52 

Plats 

Pearl Harbor 
Pearl Harbor 

O Salomonöarna 
Korallhavet 
O Lnzou , Filipp. 
Ö Korallhavet 
NO lVIidway 

J\yo Jima 
W l\Iadeira 
O Samar, Filipp. 
Gilbertöarna 
Pauay, Filipp. 
O Samar, F il ipp. 

Sava, Salomonöarna 
Korallhavet 
Jtwa 
NO Leyte, Filipp. 
Savo, Salomonöarna 
Savo, Salomonöarna 
Savo, Salomonöarna 

S Guadalcanal, Salom. 
Knlagolfen, Salom. 
S Guadalcanal 

Tidpunk t 

7 dec 1941 
7 dec 194! 

2G okt UJ42 l 
8 maj 1943 

24 okt 1844 
15 sep 1942 

7 jnni 1942 

21 feb 1B45 
29 maj 1944 
25 okt 1944 
24 no\' 1 !l±3 

4 jan 1!J-t5 
25 okt 1!144 

9 ang 19,12 
30 jan 1943 

1 mnrs 1!J42 
29 j nl i 1U45 ' 
30 HO\' 1942 

9 aug 1M2 
9 ang HJ42 

13 nov ! 942 
G juli 1943 

13 nov 1942 

11 7 

Brittiska örlogsfartygsförluster. 
J( Lilln: OJ±iciclb brittiska uppgifin'. 

NeclauståPwle tabell utgör l'n ~tunmans,tä Unillg tll' lJI·ii ti.,ka ör
fa r tygsförluster, uppdela ll e Pfin :La r tygsslag och orsak. 

o 
)ogs -==========:===============-c 
~ 

l 
Fartygstyp 

Slagskepp .. . ··· · · ··· ·· · · · · ··· ······ ·· · ··· 
Hangarfartyg . .... . ...... ... · · · .. · .. ... · 
Kryssare ..... · ... ...... · .. ...... ... .. .. 
Jagare ........... . 
Ubåtar ...... .. . 

1 
l 
G 

2G 

2 
l 
9 

33 

2 
4 
7 

19 
2 
1 

Tyska örlogsfartygsförluster. 
Källa: Offic iella br i ttiska UJl1)gifte~·. 

5 
GO 

5 
8 

29 
139 
74 

a . Förlorade tyska örlogsfartyg, större iin jagare. 

I nedanstående tabell äro upptagna :l:örloraLk t yska. örlog~Iartyg. 
större än jagare, med angiva nde av orsak, plats och titlr unkt. 

Namn 

Slagslcepp : 

Bismarck 
Gneisenau 
Scharnhorst 
Schlesvig-Holstein 
Schlesien 
Tirpitz 

Hanga1"{artyg: 

Graf Zeppeli n 

Orsak 

Öv frutyg 
Sänkt av egen besättn. 
Öv f:<rt.yg 
F lyg 
Flyg 
Flyg 

Plats 

N ordatlan ten 
Utanför Gdynia 
Utanför Kordkap 
Utanför Gdynia 
Swinem1inde 
Tromsö fjord 

l Sänkt av egen besättn.l Stettin 

Tidpunkt 

27 maj 194 L 
28mars 1945 
26 dec 1943 

dec 1944 
maj 1945 1 

12 nov 1944 

maj 1945 
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Namn Orsak Plats 
~ 

Tidpunkt 

------------~~-------------~--------~-------

Tunga kryssare: 

Admiml Graf Spee 
Admiral Hipper 
Admiral Scbecr 
Blueber 
Li.itzo"-
Seydlitz 

Lätta k?·yssare: 

E m elen 
Karlsruhe 
Köl n 
Königsberg 

Sänk t av egen besättn. 
Flyg 
Flyg 
Kustbatterier 
Flyg 
Sänkt ay egen besättn. 

Flyg· 
Ubåt 

l Flyg 
Flyg 

La Plataflorlen 17 dec 1939 
Kiel 3 maj 1945 
Kiel 9 ~pr 1945 
Oslofjorelen 9 a pr 1940 
Swinemi.tncle 16 ap r 1945 
Königsberg 10 n pr 1~45 

Kiel mars 1945 
Kristiansand 9 apr 19401 
vVilhelmshaYen 30mars 1945 1 
Bergen 10 apr 1940 

b. Sammanställning av tyska iirlogsfaxtygsf.örluster. 

Nedanstående tabell utgör en sammallställning av tyska örlogs

[ar\:ygsförlustcr, uppd elade efter fa rtygsslag och orsale 

Fartygstyp 

Slagskepp ........... . 
Hangarfartyg .. . .. . 
Kryssare .. .. . .. ...... . . 

l 
Jagare ........ . ... ..... . 

.· Ubåtar ...... ..... . .. ... . 

2 

24 
246 

3 

6 
11 

354 

1 
l 

2L 

O r s a k 

11 
30 

1 

l 

49 

l 
1 
2 
4 

217 

c. Tyska örlogsfartyg, sonll kapitulerat. 

K r y s s a r o: L e- ipzig, Ni.irnberg, Prinz Eu gen. 

J a g a r e: W st. 
U b å t a r: 1S1 st. 

l 

1 
77 

6 
l 

10 

53 1 
994 
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Italienska örlogsfartygsförluster. 
Källa: Officiella brittiska uppgifter. 

a. Förlorade italienska örlogsfartyg, större iin jagare. 

1 uedans,tående tabell äro upptagna förlorade italienska ö-rlogs

fn rtyg, större än j a gare, mod angivande nv c rsak, plats och tidpunkt. 

~ 

] Namn 

S lagskepp : 

Ca ro ur 
l Imperio 
J Roma 

Esko1·thangm·-
fartyg : 

Aquillt 
C:1io :i\fario 
Cornelia Silla 
Giul Germanico 
OttltY 
Spltrviero 
Ulpio Traian o 

Tunga kryssa1·e: 

Bolzano 
Fiume 

l 
Pola 
San Gior~ i o 

l Trento 
5 

j Trieste 

l 
Zara 

Lätta lwyssa1·c: 

Attendolo 
Aug-usto 
BancJe Nere 

l 
Barbiano 
Bari 
Ca tar o 

Orsak Plats 

Flyg- Tri est 
Sänkt av egen besättn. Triest 
Flyg Bonifacosunclet 

Sänkt av eg-en besättn Genua 
Sänkt av egen besättn La Spezia 
Sänkt av egen besättn Genua 
Sänkt av egen besättn Cast di Stabia 
Flyg Anconrt 

Sänkt av eg-en besättn Genua 
Flyg 

Mänsklig tor]Jetl 
Ö> fartyg 

Palermo 

La Spezia 
Kap Matapan 

Öv fartyg· Kap Matapan 
Flyg, egen besättning Tobruk 
Flyg-, n båt O Malta 

Flyg La NadclnJenabukten 
Öv fartyg Kap Matttpau 

Flyg· Neapel 
Flyg An con a 
Ubåt Stromboli 
Öv fartyg- Kap Bon 
Flyg- LivOl·no 
Grnnclstötning 

Tidpunkt 

~20 feb 1945 
1945 

9 sep 1943 

24 apr 1945 

30 sep 1944 
17 sep 1943 

l nov 1943 
9 sep 1944 
1m ars 1943 

22 juni 1944 
28mrtrs 1941 
28mars 1941 
22 jan 1941 
15 j n ni l 942 ] 
10 apr 1943 
28mars 1941 

4 dec 1942 
1 nov 1943 
1 apr 1942 

13 dec 194L 
28 juni 1943 
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~ 
Namn Pbts Orsak 'l'itl vnnkt 

l 

Lätta kl-yssMe: 

Öv fartyg NV Kreta 19 jn li 194t 
Ubåt Sfctx Tunisia 25 feb UJ{l 
Sänkt ::w egen besi.Lttn Gastellamare Stabi:1 18 ~e1 1 !843 
Öv fartyg· Kap Bon 13 dec 1841 

Golleo ni 
Diaz 
Germauico 
Giuss:\llo 
Quarto 
Taran to 

Sänkt av egen bcsättn Livornos hamn no\ J ~43 , 

Sänkt av egen besättn La Spezia 23 srp 1844 · 

h. Sam manstäilning a\· italiensk:t örlogsfart~· gsfC.rlusk•·. 

Nnlanstå endt> tabell. utgi;r c•n <· H IIl illHJl.St~lllning a v il·aiic'lk,k a ii r

l o g~ l'arlygs lurlus h-·r, upprlel:lck c': l t' l.' Lirtygsslag och orsak. 

Fart·ygstyp 

Slagskepp ... ........ . 
Eskorthang<trfartyg 
Kryssare. .............. 6 
Jagare..... . ............ 12 
Ubåtar. 32 

2 
2 
4 

18 
24 

2 
6 

19 

O r s :1, k 

7 
2 

2 

4 

J 

5 
3 

12 
21 

e. Italiensim örloc;sfart~· g, som kapitulerat. 

:-; l a [2: s k o p p: Ue,surc, Doria , Duilio, Italia, V cneto. 

2 
8 

14 

3 

~~ ·r 
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l( r y s s a r e : Abruzr,i , A-fricano, Caclorna, D'Aosta , Etnn , ( ;·1 ri · 
hnldi , Uori zia , l\l agno, }[onirc uccoli. H e>g-'11 o. öavoia, Y P:<u v io. 

.r a g a r e : 11 st 
Uhåtar: 2i st . 
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Låt sjöofficerare tjänstgöra vid handels:: 

Bottan! 
Ett inlägg i en aktueii fråga 

I p rcs ~en ha scnas le tiden förekommil uppgifter om att den 

srenska handelsflottan för närvarande arbe tar under stora 
svårigb c~cr på. gru nd ay brislen på fartygs- och ma.skinbcfäl. 
Som orsak framh:1lles hl a dels alt m~mga, som varit inkallade 
iill fJ ollan under kriget, sl:annat kvar där eller sökt sig civila 

a rbeten iland, dels att eU avsevärt an tal sjökaptener fått an

ställn ing vid civilflyget. 
Läget var under sista halvåret 1946 s ~tdant alt 2--!4 platser 

s[lsom fartyg sbefäl måste hesållas med okvalificerad arhets

J.: raft. 
ö rlogsfiollan har nu itergå ll till frcdsförhMlanden, vilka 

ur personalens synpunkt främst kännetecknas av begränsade 
fartygsrustningar med därav följ ande minskade möjligheter till 
sjökommendering. Särskilt äro möjligheterna att få medfölj a 

på en ullandsresa mycket små. Under fredsförhå llanden hinn a 
aspi ranler och kadetter i samhand med utbildningen deltaga i 
flera längre ,eller kortare resor till frånunande hav och länder. 
Värdet av alt unga män i allmänhctl och blivande sjöofficerare 

fram fö,rallt iberedas tillfälle all ].;amma ut och se sig om i 
Yärlden är mycket stort, och man måste därför livligt heldaga 
alla dem, som voro aspiranler eller kadeller under higsårcn 

och som dtirför endast fålt tilli~lllc Lill en eller annan u Llands
resa eller i dc flesta fall icke n ~1gon alls. Den sCJJare kaLego
rien räknar fyra årskurser om sammanl,agt 130 unga officerare. 
w t agra av dessa haY:a Yisserligcn nu senar·c såsom officerare 

haft .tillfälle n lt dellaga i utlandsresor, och avsik ten torde väl 
:·ara :au äYcn i forlsällningen så mycket som möjligt arbeta 
Jgenom dessa kurser. :Med h~insyn till de l begränsade anlalcl 
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befattningar i lämpliga ftldrar är det dock klart alt icke all 

kunna heredas en möjlighet. ~ 
I delta läge synes det som ont fiollan skulle p[t en g?1n" 

kunna göra h[tde sig själv och handelsflottan en stor L j än~~ 
genom att lån:a ut unga officerare såsom styrmän på b ande)s_ 

Iartyg. Mot detta förslag komn1<er giyelvis att genmälas följande: 

Från flottans synpunkt: Det är visserligen sant, alt icke s:( 

m[mga fartyg äro 1 ustade, men med flottans nuvarande orga

nisation och främst de sto•ra kraven på hefäl för ulhildning iir 

det i alla fall svårt alt få officerarna att räcka till, särski lL som 

det fortfarande finnes ett antal Yakanser i de yngre graderna. 

Som sva1· härpå må fram.hMlas, att det ingalunda är för

slagss.Lällarens avsikt att föro·rda en massflykt av ·officerare 

från flottan. L\t oss säga alt elt 20-tal officerare avses för 

demw. tjänst. De äldre kamrater, som själva haft fönn tmen 

att få. deltaga i såväl långresor som kortare ullandsresor torde 

villigt finna sig i den ökade al'betsbelastning, som en u ttnn

ning i de yngre graderna skulle' medföra. 
Från lwnclelsflottcms synpunJ..:t: Sjöofficerarna kunna Yis

seHigen navigera och manövrera, men dc kunna icke sköta 

lasten. 
Häremot må anföras alt till aLL börja med sjöofficersexa

men motsvarar teoretisk sjöl,aptensexamen och att flot.tans ul

hildning i sjömanskap är s ~tdan att inga tclmiska la&hlings

c~ch förtöjningsanordningar m m är helt främmande för sjö

officeren. En motfråga måste därefter ställas: Om en yngre 

styrman m~1ste ersältas med obehöll·ig arbetskraft, vilket är d11 

bäst? Att taga en civil nw.tros, som kan sköta vinschar och 

stuva last men som inte har aning om navigering och manöv

rering eller i bästa fa ll har en skepparexanwn, mot att taga en 

:,; jöofficer, som heh ~i.rskar dess..<:t ämnen inte bara teoretisld 

(som de flesta nyexaminerade sjökaptener och styrmän) u lan 

~iveu pral\liskt och som med biträde av yrkesvan förh ands

personal från däck snart kan lära sig att leda arbeten med 

lasten. 
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Del synes som om elt förverkligande av förslaget borde 

]ägg as sft att flottan ställer officeraTe till förfogande med hi_ 

behållen lön under förslagsvis 1- 2 månader, under vilken tid 

de för handelsflottan speciella problemen studeras. Därefter 

])öra officerarna avlönas helt från vederbörande rederi , under 

det att flottan dock rälmar tiden såsom hel tJ. änstcrörin cr 
"' o· 

Man må hoppas •att även statsmakterna skulle stii.lla si n 

välvilliga till att giva landets båda fl.ottor det stöd som et~ 
medgivan av den .bibehållna lönen under den fö-rsta tiden skulle 

utgötl-a. Sys.temet skulle ju innebära en form av växeltjänst

gö-ring minst lika vä1·defull som den mellan de olika försvars

grenarna. -Flottan skulle därmed kunna återgälda den skuld 

vari den står till handelsfloHan för allt det fartygsbefäl vi till

fälli gt eller för aTltid tagit till oss. Den under krigsåren ul

yecklade kamratandan och förståelsen mellan örlogs- ·OCh han

delsflottans personal skulle häLtre kunna hållas levande. 

Som avslutning mtt anföras huru en sjöfarande nation som 

Storbritannien inrangerar sin handelsfloUa i det nationella 

försvaret. I en liten engelsk broschyr över militära grad- och 

yrkesheteckningar tillämpas följande register: Kungl Flottan, 
Handelsflottan, Armen, Flygvapnet. 

Fredrik Taube. 
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Redaktionellt. 

l. Med Iebruarihi:iflel f6ljer etl inhclalning.skorl. Redak

lianen vill anhålla aU ärade prenumeranter med ulnytlj andc ay 

della ].;:ort ville snarast inbetala prenumerationsavgiften, kronor 

.S: - , föT 1947 ~1rs prenun1.erarlion. En del prenumeranter r es le

ra ä nnu för 1946 å rs prenumera~ion. Räl\<ning.ar l.;:omma i da

garna a lt ulsändas till dessa; r edaktionen vill även anhålla au 

dessa räkningar omgående likvideras . 

2. För aH nedbringa tidskriflens clislrilmlionskosln.a der 

i1r del önskvärt alt adressföränclringar omedelbmt anmälas t ill 

rcclakitionen. Det är även önskv·fu1t, att bosladsadress om möj

ligt .angives i slället förr tjänsLgö11ing.spla' ts iland e ller ombord. 

3. En h elyda,nde ökning av prenmner.anter har under se-
, 

nasle ~1ret ägt rum. Det är redaktionens förhoppning att tid-

.:kriftens nuvarande prenumeranter på tjänstgöringsplatser och 

a nnorstädes verka fö-r ·en yHerLig.aTe spridning av ·tidskrifte n. 




