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Nattstridstaktikens utveckling. 

Av Kapten B. Åt-ILUND, 

A\miral Roger Keyes, en av de främsta förkämparna för 
torpedvapnet blev förtidsbefordrad till captain då han år 
1903 som divisionschef lyckades utföra det första framgångs
rika nattanfallet med jagare mot slagskeppen i Home Fleet 
under en övning i dåligt väder. Slagskeppen skyddades av 
den sedvanliga kryssarskärmen nwt överraskande kontakter 
med fiendens artillerifarlyg, och ingen väntade sig alt dc 
små jagarna skulle klara sig i den grova sjön. 

Detta hände för just 50 år sedan, och väckte stort upp
seende. Erfarenheterna från de nattliga jagarstriderna under 
rysk-japanska kriget gav torpedvapnets förespråkare mera 
vind i seglen och en natlstridstaktik började utvecklas. Den 
präglades av principen »hit and rum>. Med tillkomsten av 
goda strålkastare utvecklades även en artilleris tridstaktik 
under mörker. 

Jagar- och torpedbåtsdivisionerna leddes in i operations
området, där sammanhållningen småningom upplöstes och 
de små j agarna som blodhundar kastade sig över sina offer. 
Att skilja på vän och fiende var svårt, och man var minsl 
lika angelägen om att hå lla undan egna större fartyg från 
torpedbåtsområdena som man i våra dagar är att icke blan
da samman egna ubåtar och ytstridskrafler. Kollisioner in
träffade ofta. Allt sedan dessa dagar kan man särskilja två 
p l'inciper: att undvika nattstrid och att taga nattmörkret i 
sin tjänst genom att specialutbilda sig för uppträdande i 
mörker. 

De karakteristiska dragen hos natlslt·idcn ändrades icke 
mycket med ledning av första världskrigets erfarenheter. 
överraskningsmomentets dominerande inflytande, riskerna 
för misslag och vådabeskjulning, svår igheterna - ja omöj
ligheten - att leda striden, slumpens roll, de korta strids
avstånden och betydelsen av snabbhet i beslut och handling 
hos cheferna, allt kvarstod oförändrat. 

Ur dessa nattstridens karakteristiska drag utvecklades en 
kla r taktisk uppfattning att nattstrid en borde förb ehållas 
den svagare parten och framför allt de små fartygen . 

Tidshitt i Sjöväsendet 30 
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Slagskcppen och kryssarna borde undvika nattstrid mo t 

likvärdiga fartyg. Undantagsvis kunde den svagaste »ta cha11_ 

sen» exempelvis om ett möte med en överlägsen styrka, son1 
man icke kunde undkomma, skulle vara oundviklig s~1 snart 

det dagades . Men det gällde alt till varje pris undvika str id 

med torpedbåtar och jagare. 
Jagarna borde däremot söka str id under mörker med de 

stora fartygen. I strid med andra jagarevoro chanserna li k,1, 

och den svagare kunde alltid hoppas på alt genom skickl igt 

manövrerande kompensera sin numeriska underlägsenhet. 

J apancrna synas från början speciellt ha intresserat sig 

för och utvecklat natlsiridstaktikcn, och även den svenska 

flottan , som alllid måste räkna rned alt ställas emot nu m c

rikst överlägsna motståndare, har som bekant omhuldat nall

iaktikcn. Det är därför kanske av intresse för TjS li.isarc alt 

taga del av innehåll et i en artikel i »La Revue Maritim <'» 

om nattslridstaklikens utveckling, förfatlad av Capitainc dc 

corvelte L. Caubet. Det följande är en fri översättning nv 

delar av nämnda artikel. 

Exempel på natt stl'ider med lä t t a st r ids kraf ter före radars införande. 

Det finns blott få exempel på naltslt ·ider av rubricerad nd 

under andra världskriget. Man kan näm na den raid som lit

fördes av 8. franska jagardivisionen i Skagcrack natten 23 

- U april 1940, under vm..:cn två fientliga fartyg blevo bc

skj u tna och sannolikt sänkta. 
striderna mellan tyska och allierade fartyg under eva

kueringen vid Dunkcrquc var allt föt· förvirrade för alt th t 

skall vara möjligt alt analysera dem. 

I Stilla Havel ägde några nattstrider rum i början av 19 12 

under tiden för den japanska expansionen i holHindska 

Oslindien. Elt anfall genomfördes på ett lysande sätt nY 

en division på fyra amerikanska jagare mol japanska 

transportfartyg, samlade på redden vid Balikpapan pa 

östkusten av Borneo nalten den 24 januari 19-12. 59. jn

gardivisionen överraskade den japanska transportflott an, 

som låg på redden, efter alt ha lyckats försätta den fienll iga 

bevakningen ur spel. Fartygen sköto sina torpeder mot al la 

må l i sikte, allt under det dc med högsta fart trängde sig 

fram mellan åtskilliga linjer av lastfartyg. Stridcn ledd es 

väl till en början, eftersom dc fyra jagar na uppträdde i k o

lonn, men slutade i den största oordning, då vm·jc fart yg 

hade skjt~tit sina torpeder ocl1 befann sig u nder reträtt . 
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Fra1~1gångcn var med clmå t tig eftersom amerikanarna inte 

f?rs?k tc aH m?d arti llerield sänka dc lastfartyg som befunno 

s1g u~ on_1 po t_-Lc. Slutrc~_u~Latet blev att av elva transporlfar

tyg ~a nk tes _ fyr~ och dm:.Jamtc ett bevakningsfartyg. Det ha

de ld;al?P~~t. forekomnnt l!å~o~. m?tslånc~ eftersom dc ja

pan sl~ a ]agc<Ina l.Jade gelt s1g 1vag forc striClcns början i den 

tron att ~et v~~r fråga om elt ubåtsanfall och förgäves jagade 

dessa ubatar 1 yttre delen av bukten. 

. E tt am~:It flygande anfall försök tes den 19 februari 19.,1') 

1 Badungsundet av holländsk-amerikanska sln·kor mot föt~ 

~.~ll~radc transpo!·tfartyg. Planen innebar Lt~e p å varandra 

~olJ and.c anfallsvagor, den första med två kryssare och tre 

,orp?df artyg, d~n and ra med en kryssare å lföl] <l a v f v ra tor

pedfartyg ?ch I den sista vågen skulle endast snabba mo

torlorpedbatar deltaga. Denna operation sloo helt oc]1 1 ,o 11 l 
f l R 1 t . l . l I3 . "' - la e 
e · cc an s.nc en VH alikpapan, som varit InYckct enb'l 

hade slutat 1 stor förvirring; i Bandungsundet f"anns in~~1~ 
~ om l~clst samordn ing m ellan dc på va~·andra följande ~n
fallsvago.tya, som beslod av fartyg som icke voro vana all 
operera ullsmnmans. 

Br isler i samordning, förväxlingar, och t 0 m manöver

fel - en. l.1~l rad av misstag---: gjorde alt den komplicerade 

plane.n f~c].._ .. ett mycke~ olyckligt resultat. Förviningen var 

f~tllstanc!.tg, 1artygcn s1k tadc och sköt mcsl på m;.'\fll och 

gJ orde foga skada. Den anfallande styrkan var icke i slå111l 

att d1:aga nytta av sin överlägsenhet i antal och av öve1~ 
raskmngsmomcn te t. 

1 ,.~l utli.~cn är. dc~ 01~1öjligt att me~~ .lystnad förbigå slutstri

c--:.t n a vHl Java pa g1und av dess folJdcr och den s lora upp

m arksamhet som de tilldraoit sio. 
u b b 

h ~: der . be~~~. av Amiral Karel Doorman gjorde dc två 

e oll~l~<.lska k,~ ssarna J a va och de Ru)' ter (som redan under 

r!~e.~ 111 ~~ldagcn hac:e s.l~:c~d.~~s av artil.!cricl~!), na tlcn d en 27 

sr· : uau ett ~~c~peiat forsok alt uppsoka, overraska och för

si or a dc amfibJestyrk?r, som när~~1adc sig Java . Dc kastade 

g emot de. samlade Japanska stodstyrkorna och blcvo tor

pederade efte r blo!t omkring 20 minute rs strid. 

. Dessa sirider erbjuda i dag knappast annal ~in historiskt 

Intresse . De voro dc sista som utkämpades av båda !)arter 
ll1ed f·H"lva lY]) 1n39 D b 1 ··f 

< -"' • " • c c ;:ra ta alla dc sv .otrighctc1· so111 
llla ~ ·· t o f.·· l · ' ' ' , 
f .. n ro ru saB" orc ;:ngeL De äro int ressanta blott som jäm-

t~{e! ~ematena.l ?ch för all påvisa den Yäg som natlstrids-

~tJken har fol]t under några års u tyeclding. 
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Radarperiodens nattstrider mellan artillerifartyg. 

Nattstrider då kryssare och slagskepp ~ngagcraclcs av_ f ar
tyg tillhöran~le s~mma k~ass~ kunna ~~1llgt va_cl, som .·vJ s ,~de 
sig uneler lenget mclelas 1 tva helt o~1ka . ~.ypet .. av .~tndet . 

Den ena typen utspelades lång t t_1ll SJO SS foregangca'' av 
en p eriod av spaning_, känni:1gsh~llnmg och l~ontakt. ~~l var 
fallet på den europeiska kngsskadcplatsen ':?el d~ be1omda 
striderna vid Matapan och i samband n"Iecl sankmngarna av 
Bismarck och Scharnho rst. . , , 

Den andra typen av nattstrider var den som kom t1ll ~ta nn 
inom geografii;lct b eg ränsade områden_ i samb~nd _med mva
tionsförctag eller kustraidcr. N attstnclerna 1 SL1lla Hav et 
höra alla till denna typ. . 

I det följande konuner dc båda typc~·na av operat10r~ cr 
att studeras var för sig, varvid först dc mledande op er at w
nerna och därefter de verkliga striderna bel1ancllas. 

Spaning och känningshällancle . 
Svårigheterna att spana under mörker under förkri~sticlcn 

voro uppenbara, och sammanhän_gd~ 1~1e_d den begrm:s.? dc 
silcten. Man måste avspana havet 1 soklm]e med ett avstct n<l 
mellan spaningsfartygen på högst några tusental mete:, och 
möjligheterna alt up~) täcka fienden, v~n·o mycket sm a. I?c 
voro i själva verket lika med noll pa oppna have~ om m an 
inte förfoo &cle över något kompletterande spanmgsorgan, 
flyg eller ~~båtar , sm_n kunde _ge indikationer om flenel ens 
rörelser ända fram till skymnmgen. 

Allmänt sett uppnådde dessa söklinjer inga resultat ~n1: a l 
än om de voro tillräckligt u tsträck ta och förflytlade s1g m 
om begränsade havsområden eller utefter leder, som m an 
visste att fiend en m åste fö lj a . .. 

De moderna radaranläggningarnas r äck vidd har helt for-
ändrat detta problem och ~ven om flyget är det !Jästa il~ st rn
mentct för spaning och övervakning, är d et 1cke mm~l re 
sant att fartyg i dag kunna deltaga i denna v erksamhet llka 
väl under dager som under mörker. .. . 

Sedan fienden en gång var upptäckt, tycktes det _fore k~· J 
get omöjligt att hålla känning ~ch samtidig_t und~?ka st_nd. 
:Detta sammanhängde med att sikten var nundre an m:_tille
riporten. Man kunde möjligen hoppas på att draga fordel 
av osvmetriska siktförhållanden, men i så fall endast u n der 
viss begränsad tid. En artilleriduell blev oundviklig, un-
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der vilken fiendens huvudstyrka hade stor frihet att ändra 
j{ urs och göra sig av med den besvärliga förfölj aren. 

Radar har helt ändrat förutsättningarna fö1· denna del av 
nattstriden. Fartygen kunna hålla känning på ett avstånd 
som _klart översliger porten även för fiendens grövsta ar
tillen; de kunna lätt fö lja motståndarens manövrar, kurs
och farländringar , visserligen icke lika snabbt s0m med 
blotta ögat, men med tillräcklig detaljrikedom för att sätta 
dem i stånd att vidtaga motåtgärder i tid för att undvika 
farliga närmanden. 

De mest typiska oceanstriderna äro de som utspelades vid 
Matapan. d en 28 mars 19-11 och d e som ledde till sänkningar
na av B1smarck elen 23-27 maj 19-±1 och av Scharnhorst 
den 26 december 19-±3. Yid Matapan lyckades amiral Jachimo 
omintetgöra alla de engelska farlygens försök att uncle~· nat
ten utspana den ~talienska huvudstyrkan. Strid hade ägt 
r~m1 under .~fternuddagcn; flygspaningen hade clärefler gi
v.~t e~1gelsmannen kontinuerliga upplysningar om samman
sattnmgen ~ch kursen hos de italienska styrkorna, som. ja
~acle mot sma baser_, och det sista torpedflyganfallet hade 
agt rum kl 1930. Anural Pridham-\Vhipels kryssare befunno 
sig blo tt ett dussin distansminuter från italienarna och de 
engelska slagskeppen på blott ett trettiotal sjömils avstånd. 
Emellcrlid var italienarnas enkla åtgärd att ändra kurs från 
2_95 ° till 323i0 kl 1950 och att samtidigt öka farten från 15 
bll 19 k~~op .~!lh:~ci~ligt för_ att göra engelsmännens spaning 
resultatlos (for ovngt delv1s som en följ d av alt Pola kvar
lämnades i skadat skick och det oväntade uppträdandet av 
Cattaneos eskade r). 
~m den ei_Igelska radarns brister hade omöjliggjort för 

amiral Cunmngham att helt slutföra jakistriden vid Mata
pan, och tillMit den itali enska huvudstyrkan undkomma, så 
~'ar d ess roll i gengäld desto större i den första delen av 
]akten på Bismarck. 

Bism arck och Prinz Eugen hade lämnat en fjord vid Ber
gen den 22 maj 19-11. Dc siklades kl 1922 den 23 maj av 
kryssarna Norfolk och Suffolk som höllo känning i Dan
l11~rl~ .ssundct i de trånga farvattnen mellan pm:kisk;nlen och 
n~mfalten, som sträckte sig u t från ~~en isländska kusten. 
~1kten som var god längs packiskanten, var mvckct inskr~i.nkt 
l söder till följd av en vidsträckt bank av tj~ckn. 

,De två kryssarna drogo fördel av dimbanken och lyckades 
h~ll a kontakt r~sten av dagen och hela natten. Dagen clär
pa , efter den stnd som slutade med Hoods undergång kl 0555, 
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böllo de båda kryssarna, med vilka nu Prince of~ \V ales h ~:d e 
förenat sig, känning med fienden på ett avstan? som l~< g 
m ellan ra;\ar- och artilleriporlen. Ett undantag forekom da 
den tvska eskadern girade emot och övcrr~skadc kryssama 
med en kort stridskontakt, under vilken Pnnz Eugen lycLt-
des undkomma kl 0306 den 25 maj. . . .. 

Hadarn var emelle rtid 1nyckel prinutlv, dess doda s~ldor 
betydande, räckvidden relativt begränsad och o matenele n 
svårsl'"ött, särskilt som fartygen sicksackade pa grund a \' 
ubåtsfaran, vilket allt förklar a r att dc ~ngelska Ia·yssarn a 
till slul förlorade radarkontakten mec~ fienden. , 

Det är icke dess mindre en prestallon av kr~ssa:·n a a l, 
hålla känniiW i över 30 limmar trots tjm:ka, dåhg sil~t ol'll 
molståndare1~~" talrika försök till undanmanöver, var_v1d dc
ras fart ick e hade varit mycket mindre än engelsmannens. 

Sänkningen av Scharnhorst ger likaså ett vackert exempc l 
på kännino·shållning med efterföljande styrlcckoncentratw n 
och anfall~Två styrkor, den ena (styrka 1) sammansatt ~n 
de tre kryssarna Bclfast, Norfolk och Sheffleld och den an d
ra (slytka 2) beslående av s~agskeppc~ Duke_ of Yor1~.) Ol'~t 
kryssaren Jamaica med fyra ] agar e befun:10 osig .. del~ 2.,; d c_
cembcr till sjöss för att skydda en konvoJ pa vag tl1l ~~n 
ma nslc Ami r al Fraser, chef för Home Fleet, vars bcral s:; 
tecken blås te på Duke of York, erfor den 26 de~cm?e1:. 19 L: 
kl 0339 att Scharnhorst hade avgått från Altenf]orn for a l.l 
anfalla konvojen, som hade inrapporterats av tysk~ - flygsp a
n ingen. Slyrka 1 fick av amiral Fraser o_nler alt salta ]~urs 
för ~aH ~maras t möjligt få kontald med fienden, medan n an 
själv med högsta fart sökte förena. _sig m~d kryssarna. o 

Amiral Burnc!t, som f~rde befalet f~·an Bel!a~t, nad~~ \ 
Jcontakt på c:a 350 hm avstand kl 08c10. Efter en l~mt eld~l1 H. 
kl OH29-0940 girade Scharnhorst undan och de. cnge~~-kP 
].;. ryssa rna intogo lägen mell~n tysken och k?nvoJen. ;\.an.
ninncn gick förlorad kl1021 pa c:a 350 hm avstand, men cttCJ 
van~ls kl 1205. Scharnhorst styrde då. en kt~_rs .. smno var fa _r
lig för konvojen, och engelsmännen gmgo darfor pa nytt tJ!i 
a~fall. Striden avbröts kl 1212 då Scharnhorst uppcnbarl l-
11en flydde och avstod f rån att f ullfölja a_nfall et. .. 
,., A:mi.r al Burnctt förföljde på (optiska) s1ktbarhcts~ranset:· 
c :a 150 hm, och inrapporterade kontinuerligt läget till au u 
r al Fraser. 

Med undantag för två korta stridskontakter kl 0929· o~h 
1221 uneler vilka d c cngelslca kryssa rna rcsol~1t motsatte s1g 
varje försök av Silarnborst att anfalla konvoJen, hade krys-
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sarnas uppgift v arit d ensamma som Norfolks och Suffolks 
i jakten på Bismarck, nämligen a tt möjliggöra koncentrering 
av överlägsna stridskrafter, allt under de själva höllo sig 
utom skotthåll från fienden. Dessa uppgifter löstes h elt och 
utan några misstag med l1jälp av radar. 

Sålunda har man att konsta tera en genomgripande utveck
ling av sättet att lösa de tidigare så kom.plicerade uppgifter
na spaning och känningshållning. I lika hög grad som spa
ningen hade misslyckals vid Matapan, hade det i de två se
nare fall en lyckats för de lätta stridskrafterna att haka sig 
fast vid fienden sedan han en gång upptäckts och identifie
rats som i fullt dagsljus. 

Man kan inte längre tala om fullständig överraskning: stri
den m ellan Hood och Bismarck ~igdc rum dagen efter första 
kon takt. Vid striden med Bismarck upptäckte amiral Bur
nett fi enden första gången kl 0840. Eld öppnades kl 0929!, 
d v s 49 minuter efter det fienden siktats optiskt. 

striderna. 

överraskningen blev fullständig vid Matapan. Efter tor
pedanfallet med flyg från Formidable kl 1930 började Pola, 
som var skadad av en torped att sjunka, och amiral Jachimo 
sände division Cattanco (Zara, Fiume och två jagare) för att 
eskor ter a och eventuellt bogsera henne, flullständigt obe'-: 
kymrad om n~.irvaron av Cunninghams flottstyrkor. Denna 
division slötic kl 2228 häftigt samman med elen engelska 
huvudstyrkan , som slyrde mot Pola, vilken amiral Cunning
ham tog för Yittorio Vencto. Cattaneos division krossades 
under lopp av några minuter, t o m innan fartygen hade 
intagit klart skepp. 

Det förekom likaså n~tgra fall av överraskning under lop
pet av operationer na den 26 december 1943. Scharnhorst 
väntade s.ig säkerligen inte att få se Duke of York uppträda 
på skådeplatsen när det engelska slagskeppets lysgranater 
kl 1650 plötsligt upplyste benne. Dc anfall som utfördes 
efter kl 1850 voro så väl genomförda att en av jagardivisio
nerna kunde nalkas och skjuta torped utan att upptäckas. 

Något ledande av striden förekom knappast vid Matapan 
och man kan t o m lägga märke till ett fall av vådabeskjut
ning då en engelsk jagare blev beskjulen med två salvor 
från \Varsnitc. 

Nattaniahet den 27 maj 19±1 med captain Yians fem ja
gare mot Bismarck var likaså föga samordnat. Efter diverse 
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fruktlösa försök i den vägen fingo jagarna till slut order att 
anfalla oberoende. Däremot förekom en anmärkningsvärd 
samordning av anfallen i slaget mot Scharnborst. 

Amiral I''raser, som erhöll kontinuerliga lägesrappor leT 
från kryssarna i styrka 1, salte ostlig kurs och nådde kl 
1617 kontakt med Scharnhorst, som skuggades av Belfast 
och Norfolk. Eld öppnades kl 1650 på c:a 100 hm avstånd. 
Scharnhorst girade till osllig kurs förföljd av elden fr[ln 
Duke of York i vilken även kryssama nu dcllogo. 

Under tiden försökte å ena sidan jagarna Savage och Sau
marcz å andra sidan Scorpion och Stonl att forcera sig fram 
till ett gynnsamt skjullägc, men Scharnhorsts höga fart .oLl1 
den grova sjön fördröjde denna manöver. Dc lyckades 1.d:e 
komma tillräckligt nära sin fiende förrän denne småmng
om fick farten nedsalt av artilleriträffar uneler den lån g-
dragna artilleriduellen. . . , 

De två jagardivisionerna anfö~o nästan samhd1gol (Sc?r
pion och Stord om babord kl 18~0 på 2.000 m avstancl, Sa
va ac och Saumarez om styrbord kl 1835 på 3.500 m avstånd) 
och fingo in fyra torpeder i målet. Dess fart n cds~lles vä
sentligt, varefler hon på nylt besköls av D'ukc of 1ork ~ch 
Jamaica. I tur och ordning anföllo sedan Belfast, Jama1ca 
och 36. jagardivisionen kl 1930- 1935 med torpeder och 
Scharnhorst sjönk kl. 1945. Striden leddes från kl 1600 h ~la 
tiden av amiral FraseL Man kan läsa i Duke of Yorks slg
naljournal att jagarna fingo order att uppsöka lämpligt a_n
fallslägc men tillsvidare med anfallsförbud (1 ~37) och dar
efter att anfalla snarast möjligt (1722, 1723, 17:.:>5, 1906). D d 
slutliga anfallet mot den redan redlösa fienden samordna
des ])rccis som. under en dagcrstrid. 

Det förekom aldrig någon j'örvirring. Den enda ur engelsk 
synpunkt oklara punklen i denna strid utgjordes av dc r a
darkontakter som vid flera Wlfällen nåddes med dc tyska 
jagare, som gått till sjöss samlirligt med Scharnhorst. Dcs~a 
jagare Logo ingen som helst del i striden och siktades ald ng 

optiskt. 
Amiral Fraser framh åller eftertryckligt i sin rapport I:a

dars och stridsledningens goda arbete, vilket hade möjllg
gjort »to find, fix, fight and sink th e Scharnhorst». Ploll~t 
hade a rbetat mvckct väl och amiralen hade delat sin ti d 
mellan detta och amiralsbryggan. 

Slridsaustånden, som voro mvcket korta vid 1\Iatapan, vo
ro relativt stora i striden mcll~m Scharnborsl och Duke of 
York samt dc engelska kryssarna. 
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Amiral Frasers taktiska planer, som han meddelat i ell 
nlemorandum för e avgången voro: 

att nalkas fienden för alt kunna öppna eld i stridsbelys
ning på c:a 120 hm avsiånd, 

att indela de fyr a jagarna i två grupper och att detachera 
dem i tid för alt möjliggöra torpedanfall. 

Dess~ planer följdes noga. Duke of York kom aldrig när
mare sm motslåndare än 8.000 m. Eld öppnades kl 16-l7 på 
c:a 120 hm avstånd och avbröts kl 1820 på 200 hm avstånd. 
Om man samtidigt erinrar sig alt striden mellan Hood och 
Bismarck hade utkämpats på avstånd mellan 1-10 och 230 
hm, finn er man alt stridsavstånden vid strid m elbn slaa
farlyg nu vm·o föga mindre under mörker än under clagc~·. 

Torpedskjutavstå nden varierade mellan 1.800 och 3.500 m, 
men man måste di:irvid h å lla i minnet a tt elden från Sebarn
ho rst sekundära artilleri hela tiden var orcgclhundcn och me
delmåttig t ledd, utan tvivel till följd av personalens clålioa 
utbildning. ::-, 

I jämförelse h~1nncd kunde dc engelska jagare som under 
natten anföllo Bisnwrck icke komma närmare målet än c:a 
4.000 m utan att omedelbart mötas av en välriklad eld, som 
säkerligen leddes med radar. 

Sålunda kan man särskilja följande karakteristiska drag 
i den nattstridstaktik som tillämpats av engelsmännen ocl1 
tyskarna: 

överraskningen har spelat en mindre betydelsefull roll än 
som kunde förutses 1939; 

samordningen och ledandet av striden, som vid Matapan 
hade varit svag, hade varil anmärkningsvärt god i striden 
med Scharnhorsl; 

engelsmännens taktiska nattmanövrar hade varit utomor
dentliga; 

stridsavstånden vid torpedanfall hade varit små och vid 
artill eris trid med elstora . 

Före kriget var principen att undvika nattstrid med stora 
fartyg. Amiral Cunningham vid Matapan liksom amiral To
wey i striden med Bismarck hade föredragit alL invänta 
dager innan dc förde sina slagskepp i striden mot fiendens 
huvudsl v r kor. 

DäreillOl visar amiral Frasers memorandum att l1 ans av
sikt var alt föra Duke of York i strid efter kontalden m ed 
fienden, vilken tid på dygnet som denna än inträffade. 

Så utvecklades nattaktiken under den typ av strider m ed 
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kryssare och slagskepp till att i del närmaste helt överrens
stänuna med dageriakiiken. 

Vi skola se att amerikanarna efter m§nga försök u ndet· 
helt andra omständigheter kommo till samma resultat. 

Utvecklingen av den amerikanska taktiken 1943. 

På den europeiska krigsskådeplatsen hade »oceansirider
na» varit långdragna affärer, som omfattat på varandra föl
jande moment av långvarig sökning och känningshållning 
och senare nattmoment. An1iralerna Fraser, Towey och Cun
ningham ville oskadliggöra en fiende, som försökte un d
komma, och de jagade honom dag och natt. 

Det gällde här i viss mån, för att citera uttrycket i de tak
tiska föreskrifterna, »strider som sökas för alt fullfölja c 11 

under dager inledd framgång». 
I Stilla Havet var förhållandena helt annorlunda. J apa

nerna sökte frivilligt nattmörker för de operationer, som 
de icke kunde genomföra under dager. Under 1942 och 194:l 
ägde en hel rad nattstrider rum bland Salomonöarna; d;__' 
viktigaste utkämpades i de trånga farvattnen vid Guadal
canal. 

SintJigen kom krigets mest betydelsefulla nattstrid ti ll 
stånd 194A i Surigaosundet i ansutning till landstigninganw 
på ön Leytc. 

Den amerikanska taktiken utvecklades under r:O n serie stri
der som ägde rum 1943 vid den tid då deras styrkor h ade 
å terhämtat sig och voro på frammarsch mot nordväst för at 
återtaga Salomonöarna; deras taktik var stel till att börja 
med (långa kolonner av kryssare och j aga re), men L le ' 
smidigare. 

Artilleriradarn och stridsledningsorganisationen utveclda
des, radiotelefonikanalerna mångfaldigades samtidigt som 
de inre förbindelserna och överhuvudtaget stridsledningsap
paraturen ombord avsevärt förbättrades. Skolorna i lan d 
levererade en allt talrikare personal för und erhåll, E,kötsel 
och vård av all elektroteknisk materiel. 

På detta sätt uppnådde man 194-1 småningom, utan a tt 
det kommit till stånd någon verkligt omfattande nattstrid 
mellan amerikaner och deras motståndare, en sådan teknisk 
standard och förmåga att utnyttja radio- och radannaleric
cn som ensamt kan förklara den stora segern vid Surigao. 
Denna förtjänar alt studeras särskilt eftersom striden är cH 
idealiskt exempel på nattstrid mellan två huvudstyrkor. 
av vilka den ena uppträder exakt som på ljusa dagen. 
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striden i Surigaosundel är en av de tre stora huvuddrabb
ningarna i slaget om Leytc. Amerikanarna hade efter fram
gångarna i de mikronesiska och melanesiska offensiv-erna be
slu ta t att under skydd av ~~ flottan (amiral Halsey) och 7 
flott an (amiral Kinkaid) landstiga på den lilla ön Levte. 

Insa tsen av stridskrafter var ansenlig. Erövringen av 'Leyte 
innebar på längre eller kortare sikt Filippinemas fall och 
sedan delta förverkligats skulle J apan, avskuret från sina 
förbindelser med Insulinde, oundvikligen gå sitl nederlag 
tillmötes. 

Den japanske högste befälhavaren, som efter striderna vid 
Guadalcanal hade vägrat att allt för hårt engagera sina över
vattenss tridskrafler, för att spara dem för försvar et av de 
cen trala japanska positionerna, var nu inställd v:\ att ut
kämpa ett avgörande sjöslag och att med alla s1na strids
krafter försöka avslå amerikanska landstigningsförsök 

Här skall icke redogöras för hela den gigantiska tredagars 
kraftmätningen som förde en mängd då ännu okända 
fartyg i elden, utan enelast för nattstriden den 25 oktober 
1944 i Surigaosundet vid sydvästra inloppet till Leytebukten. 

De japanska styrkorna voro indelade i två eskadrar som 
förflyilade sig med en timmes intervall, nämligen amiral Ki
shimuras, som b estod av slagskeppen Yamashiro och Fuso, 
den tunga kryss aren Mogami och fyra jagare och amiral 
?himas som var sammansatt av två tunga kryssare och fyra 
Jagare. 

Amiral Oldcnd01·f, som förde befä let över »Task Force 77» , 
h ade uneler sitt befäl sex gamla slagskepp (av vilka flera 
h ade bärgats och reparerats efter Pearl Harhour), fyra iunga 
kryssare, fyra lätta kryssare och tre j agarflottilj er. 

För att spärra mynningen av Surigaosundet hade han pla
cerat två jagarflottiljer på bevakning utefter kusten på var 
sin sida av sundet; huvudstyrkan böll sig under gång ut
efter en 10 distmin bana vinkelrätt mot sundet. Slutligen 
hade den sis ta j agarflottilj en placera t s som en skärm mel
lan vttcrsta delen av sundet och krvssarna. 
A~sikten med grupperingen var ah oroa de fientliga stvr

korna med jagaranfall varvid radarekona skulle hopblandas 
llled landekona på japanernas radarskärmar, och a tt d~trcfter 
Il?-ed artillerield från d e tyngre fartygen göra slut på de av 
fiendens fartyg, som hade undkommit vid de lätta styrEor
Ilas anfall. 

Kl 0229 upptäckte 54 mtbdiv, som patrullerade i sundet, 
fienden i sin radar. 
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Kl 0258 beslystes de västra jagarstyrkorna av fiendens st ra l
kaslare, men lyckades draga sig undan. 

Kl 0301 sköto de östliga jagarna 27 torpeder men utan at t 
träffa. 

Kl 0311 sköto jagama väster ifrån 20 torp eder p å avstan c] 
mellan 7.500 o::h 8.000 m och träffade Yamashiro med ;) 

torpeder. 
2-l mtbdiv hade deltagit i anfallet i två grupper. En av 

dessa sköt torped erna kl 0325 på 5.500 m avstånd, den a nd. 
ra först kl 0330 på 6.300 m håll och därefter kl 0353 P<\ 
6.000 m h åll. Yamasbiro träffades ytterligare. 

Kl 0337 uppdelades 56 mtbdiv i tre 3-bålsgrupper, som 
anföllo successivt kl 0355, 0359 och 04014. 

Under tiden hade först kryssarna och därefter slagskeppen 
öppnat eld kl 0351 på 150 hm avstånd i utpräglat T-Higc. 
Kl 0-!10 upptäckte de att en av torpedbåtsgrupperna h an 
56 mtbdiv befann sig i skottlinjen, varför man gjorde eld 
upphör. 

\ ' id denna lidpunkt fanns blott spillror av den japanska 
floltan l.;:var. De två slagskeppen och jagarna Michischio och 
Yamaguro voro sänkta, Mogami stod i brand och dc tvåsi sla 
jagan;a voro skadade och ' hade vänt om. 

En andra akt av dramal ägde rum en linune senare <li'l 

Shimas eskader anlände under liknande men mindre m ör
dande förhållanden, eftersom japanerna inom kort tog till 
reträtt. 

Den strid, av vilken här en snabbskiss tecknats, är mycket 
intressant, eftersom den uppvisar en fulländad amerikansk 
taktile 

Japanerna togos med överraskning, eftersom. dc icke lyc
kades upptäcka de amerikanska lorpedfartygen, men över
raskningen var relativ. Dc visste att d e kunde vänta sig alt 
möta starka fientliga stridskrafter efter passagen genom 
sundet eftersom de hade utspanats tidigare under dagen. 
Deras gruppering var mycket illa vald: en lång kolonn av 
fartyg mitt i sundet som varken skyddade slagskeppen fran 
torpedanfall eller torpedfart~·gcn från molståiHtarcns svåra 
artille rield och som gjorde hel::l förbandet särskilt sårbart 
för anfall från sidorna. Dc trånga farvattnen mcdgåvo icke 
omgru11peringar elle r evolutioner. 

Japanerna vi~ste alt motståndarna förfogade över utmärkt 
radar och att dc icke kunde överraskas, och under sådana 
förhållanden kunde deras sält att uppträda endast resul te
ra i en katastrof. Japanerna ha efterå t heller icke tv ek at 

569 

alt säga alt det var bäst för amiral Nishimura all han icke 
Överlevde. Men dessa inledande japanska fel utnyttjades 
på ett sl;.ickligt sätt av amiral Oldendmf. Hans planer följ
des från början till slut alltifrån det ögonblick då 5~ mtb
div:s radar uppläckte fienden ända till segcm va r fu llständig. 

Torpedfartygsdivisionerna utförde sina torpedanfall på 
amiralens order, deras framryckning och taktiska uppträ
dande i samband med skjutningen, deras manövrar ocl1 
r eträtt, deras vålriklade artillerield , allt samverkar till att 
ge en bild av den slörsta precision. 

Slagskc11pens pa t rulleringsfart var endast 5 knop, dc bi
behöllo kursen och farten och deras a rtillcrield var mycket 
god troh att endast tre av skeppen voro utrustade med ar
tillerirndar. stridsavstånden voro r ela tivt stora, torpederna 
hade skj u lits på omkring 6.000 m och artillerielden öppnats 
på c:a 150 hm avsU'Ind. 

D,et enda fel som förekom var då 56 mtbdiv icke i tid und
vek att komma i slagskeppens skottfälL 

Man kan emellertid icke påslå all denna strid utfö rdes 
som under dager, efte rsom den säkerligen hade genomförts 
på ett helt annat sält om japanerna verkligen h ade uppen
barat sig mitt på dagen eller om deras radar hade varit i 
klass med amerikanarnas. 

Amiral Oldcndorfs usprungliga taktiska plan byggde vä
sentligen på a tt fienden först skulle anfallas av tmpcdfar
tygcn. Det är fullt klart att under dager skulle situa tionen 
varit helt annorlunda. Ulan att i detta sammanhang tala 
om flyget, som skulle ingripit i striden, m åste man konsta
lera att sådana torpedanfall som nu utförd es skulle varit 
omöjliga. Med hänsyn till de japanska artillerifartygens stora 
slagkraft (Fuso och Yamashiro: 12-35,6; 16-1;),2; 8- 12,7; 
Mogami: 10- 20,3; 8-12,0) skulle jagarna aldrig kunnat 
uppnå gynnsamma skjutlägen utan ansenliga förlusler och 
54, 2~ och 56 mlbdiv skulle icke kunnat insättas före ar
tilleris l r i d en. 

Striden i Surigaosundet liknar ur amerikansk synpunk~ 
en dagerstrid genom det sätt på vilket striden leddes och 
genomkämpades, genom fartygens obesvärade manövrer och 
genom precisionen i artillerielden och torpedanfallen. Ur 
japansk synpunkt har den alla nattstridens kännemärken. 
Slaget är unikt i det avseendet att den ena parten konstant 
hade fullgoda informationer om fienden, medan andra par
ten trevade i fullständigt mörker. Slaget representerar en 
typ av strid som aldrig tidigare förekommit och sannolikt 
aldrig kommer att upprepas. 
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Man m åste alllid hålla i minnet de ojämna förut_sälln_i ng
arna då slaget omnämnes som exempel på den Hl~ali ska 
moderna nattslridcn. Hur man än ser på den saken sa k_v ar
står faktum aH amerikanerna förbere<!de och _ledde s~nd ·n 
på samma cfckt_iva säl t, som .. amira~ I• ras~r g~_or;le ~la .h:tn 
koncentrerade sma slymor for att Jaga ?ch sctnka S_ch a t n
horst. Förutsättningarna voro mycket olika n_1eno slrH~slc l
ningsmetoderna voro analoga och resulta tet 1 bada fal lLn 
lvsandc. o · l · · Cr dessa synpunkter r cprescnte_ra dc, h~~da strH crna _nnl . 
s tolpar i sjökri gshislo~·icn. och .~_kJ_uta Skagerackslagel a nn n 
mer tillbaka till ett l11stonsld forflutcl. 

strider· mellan lä'cta stridskrafter. 

A.llmämw synp11nkler. Behov av samövning. 
Det är knappast möjligt atl indela de otalig?- nat_l~lri~l cr, 

som under andra världskriget ägt rum mellan latta SJostnds-
krafter i väl dcfiniei·adc grupper. . 

I Engelska kanalen anföllo brittiska »patrullfartyg» ~ys tc
matis~cl. aHa tvska konvojer, som under skydd av morl,;. ct· 
,·0·· .. ,. 0··l, te s1nvga sia fram längs franska kusten (rou te Herz ). 
l. L" > . "' ,., L f""" h J l I l\Iellelhavet och i :\onhjön orh senare utan or c .a no~·s ;.a 
kusten v2r de l kmwojerna s01:1 dr?g på sig anfall, v1l~~~t 
ledde till en r a d str·idcr som 1 utforandet voro helt olH, t 
beroende på deltHgande fartygslyper, förbandens storlek och 
kon voj ernas betydelse. .. , 

\'ida;: e förekom raider, eller som lermen lod cxl~_ndc(l 
s\\'ceps", inot~l farvatten där fienden hade Iuft~_errav_alde_L 
Dc a-llierades fartYg kunde då icke frivill igt utsatta s1g for 
, isken att anfalla- ~mdcr dager, utan föredroga naltstridc r. 
Del förekom flera sådana raider utefter norska kusten , J 

,\driatiska havel och i Engelska kanalen. 
Blockadoperationerna voro likaså talrika. Som exemp~l 

kan nämnas engelsmännens fran1gångsrika blockad av B t
zerle 19-13 och av le Havre 19-1-1. 

En rad operationer i anslutning till strider i_ land k an 
vlterliQa re nämnas, t ex de som förekomma v1d Gt~_ada l
~anal. '1 samband med framr yckningen bland Saiomon?_an~n 
måste nämligen amerikanarna dels avvärj a jaJ?ansk? forsol~ 
alt sända förslärknin,gar till eller evakuera sma forhand l 
bnd, dels själva genomföra truppöverskeppningar och land-
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stigninga r och dels slutligen upplaga strid i anslutning till eon a kustbeslej ulningar. 
<:>Det finns således exempd på en hel rad smärre samman

drabbningar, i vilka de allierade från 19-1-! hela tiden hade 
initiativet och voro på offensiven. Tyskarna vidtogo knap
past n ågra andra molttlgiirder än alt minera hamnar och 
ankarplatser och insätta människotorp~dcr och dYärgubåtar. 
Såda;1a företag kunna dock knappnst kallas för operatio
ner, och studiet av dessa hör knappast hemma här. 

Från börj::m av 19-12 hade engelsmännen en god ytspa·· 
ningsradar (lyp 268, som hade ersalt typ 273, och på motor
torpedbåtarna den utmärkta typen 277) , radiotelefonian
läggniagar, en radardeteklor, en anhiggning för avlyssning 
av fiendens radiotelefoni ("the beadache") och en ulmärkl 
asdic, lyp 11-1, som medgav inlyssning på G.OOO m :wstfmd a\' 
etl fientligt fartyg eller eu torped. Dessutom bleY niitei av 
kust radarstationer med tiden alltmer komplett och kunde 
övervaka hela Kanalen ända till c:a 50 dislansminuter från 
engelska kusten. Slutligen b lev för var dag luftherraväldet 
alll mer befäst i de allierades hand och kunde utnyttjas till 
deras fördel, samtidigt som underrättelsetjänsten i Frank
rike blev allt bättre organiserad och lämpad att rapportera 
om alla tyska fartygs rörelser. 

Den tyska kustradarn var Iikasft förnämlig, medan där
emot anlä_ggningarna ombord voro mcd~lmåttiga och del 
verkar som om lvsknrna ofta avstod från att använda dem 
o.v fruktan för att röja sig. 

Då man Li.ser dc brittiska rappor!en1a finner mau en hel 
serie improviserade lösningar av taktiska problem ~mararc 
än exempel på tillämpning av strikta regler. Engel smännen 
ame tydligen att sjöstriderna äro för varierande för att 
kunn a slöpas i en taktisk form. 

Däremot anses det absolut nödvändigt alt samöva och 
sammans\'elsa fady:~en divisions- och gruppYis. Yilka krav 
som ~in shillas i krig, sfl är del oundvikligen nödviindigt 
att genomföra riqorös samträning i division och grupp, 
under Inörker, och när en framslöt sedan beordras, 1nåstc 
den genomföras icke med vilka fartyg som helsl ulan med 
fartyg ~;om äro vana att arbeta t illsammans. Della förfa
l'andc hade emellertid knappast varit möjligt att genomförn 
förrän i hörjan av lD-1-1, cltt de lätta fartygen funnos i till
räckligt an tal. 
Engelsm~innen lvekade icke att iillskrivrr denna samträ-
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ni ng hela framgången i "operation ~pellbin~er" 1~:o l ( e~1 
konvoj utanför norska kusten natten_ 11--12 ]~ntw:l l Jb. 
Det crällde att överrmnpla en konvoJ som smog s1g f r alll 
nära lus ten mellan land och ett minfält~- den. frm~gång smn 
de fem torpedfartygen nådde var anmark~mgsvard. . .. 

Nödvändigheten av samövningar som forbere~lelser,. fot· 
nattstrid framgttr också klart av de fl~sta av m:nr~l h .mgs 
rapporter. Det är emellert~d överfl~d1gt ~tt. har aterupp
r epa alla de exempel som ater och ater pav1sa behove t ay 

san:.övning i förband. 
Denna ~rfarenhet är emellertid speciellt intressa~1t em,c

dan den står i motsatsförhållande till den under _tznge t all
männa tendensen att skapa "depåer" av far~yg_, v~lk_a sed.~m 
allt efter omständigheterna sammansattes 1 tillfalliga fo r
band för vissa uppdrag. Det mest belysand~ exemplet pa 
detta utgör de amerikanska "Task Forces", v1lk.:;t k\mde m
delas i olika "Task Groups" med en sammansattnmg so:n 
-varierade allt efter det tillfälliga behovet. I England och 
Frankrike var det också v::mligt med depåer av eskortfartyg 
till vilka man helt enkelt beordrade det antal fartyg som 
funnas disponibela och från vilka man tog ett antal far tyg 
i tur och ordning för att fullgöra eskortuppdrag m m . 

'r kontrast hären:ot stod alltså engelsmännens å_sikt att det 
för specialuppdrag under mörker -var nödvändigt att f at:
tygscheferna väl kände varandra och voro vana att samat-
beta under mörker. 

Japanerna v oro även väl förtrogna med en s~dan"tanke
gång och man kan t ex l~gga .~närke till .. att an_nral. I_a,~1 ~k a 
alltid utnyttja de samma overlagset samovade J aga1 dn Iswn 
i striderna vid Guadalcanal. 

Amerikanarnu skiftade i början av kriget ständigt sinn 
fart."V,~, och det kunde t o m inträffa atl sjöstyr~echefen .~og 
em~t' sill befäl blott ett fåtal dagar eller tunmar fore 
striden (amiral Scott före Cap Esperance, amiral Callaghan 
vid första striden vid Guadalcanal etc). 

Förberede lserna före striden . 
Sed an fartygen väl voro samöv~de o.ch i h_änderna. ~~:'t 

goda chefer, kunde engelsmännen m~kranka osn~a takhsl",1. 
principer tills några få grundregl~r. ~enast da_ flende1: _va: 
upptäckt måste förbandschefen hllkannage sma avs1ktet. 
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p essa skulle emellert.id alltid uttryckas så enkelt som moJ
ligt: anfallssektorer, stridsavstånd och stridssätt etc. Enkel
het var den allmänna regeln. 

Formeringen borde vara kolonn om endast 4 a 5 fartyg 
deltoga och manövrarna borde inskränka sig till nödvändi!ra 
samtidiga girar (t ex för alt hålla allt artilleri bärande m~t 
fien der under anfallet). 

K?lonnformering ansågs för övrigt vara den enda for
menng 

som underlättade för fartygen att hålla sin plats, 
som inte frestade fartygen att koncentrera sig på samma 

m ål. (Om tätjagaren öppnade eld först, hade nästa jaaare 
m öjlighet att spana efter flera mål), :::. 

som minskade behovet av signalering, 
som eliminerade riskerna för vådabeskjutning och andra 

liknande misstag och 
som lättade de flesta fartygschefernas bekymmer för na

viger ingen. 
Men det var nödvänd igt att begränsa antalet fartyg i en 

så dan formering till högst fem, för att man sknlle kunna 
bevara rörelsefriheten och för att fartygen icke vid stora 
m anövrar skulle störa varandras arlillerield eller torpedbe
skjutning. 

F [trten måste vidare minskas ned innan stritlE:n börjad e. 
I>ct v ar visserligen nödvändigt att minska tiden så 'nyd:.<>t 
som möjligt mellan upptäckten av fienden och eldöppnan
det för att om möjligt säkerställa överraskningen, men mBn 
måste också anpassa sin fart efter fiendens. Det ansågs vara 
onödigt att aHtid gå med full fart. De höga farterna gör fö:·
hålland_ena för personalen på bryggan obehagliga, spce:icll t 
under dåligt väder, manöversvårigheterna och svår igheterna 
att h ålla formeringen ökas och nödvändiggör ökat antal ro
derkommandon. 
. Utöver dessa principer: samövning och enkelhet, Iwlonn
f~nnering och moderat fart hade engelsmännen knapl)ast 
nägra taldiska regler. 

Olika stridssälL 

s tri dssättet måste i allmänhet preciseras och sjöstyrke
chefens avsikter måste meddelas före striden, framför allt 
så snart det gällde att samordna flera förband i anfallet. 

Tidskritt i Sjöviisendct 40 
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önskan att behålla kontrollen över fartygens rörelser nn_ 
der en lika kort som häftig nattlig kontakt kunde emel ii.'r
lid leda till alt gynnsamma tillfällen försutt.o~ .til~ fr ~un 

gångsrika akt_ioner på f?rt~:gscJ:efernoas eg.et l~1Ihatlv. S.J (\ 
styrkcchefen kan naturligtvis forbeh~lla . sig ~-·atten ~-l t lJc
s lämma t ex tidpunkten för torpedslqulnmg for alt darm ed 
säkerställa koncentration. Målet iir ju alltid att sänka fi 'n
den, och ett fartyg som plötsligt befinner sig i ett. gynnsa n;t 
skjulläge bör även ha frihet att på .egen hand skJul~ toq w . 
dcrna. Det gällde därför alt icke bmda styrkorna ~or h a rt, 
utan att låta fartygen ha viss frihet att handla efter om-

sbl dighetcrna. . . .. .. 
Enaelsmännen ha mvcket chskuternt h1lhorandc avv ag

ning~~Jroblem men synes icke ha konunit t~ll ~1ågon regle
menterad lösning. Man säger att genom samovnmgar skap a~, 

ett Ömsesidigt förtroende mellan 0Chefern~.' OCh Se(~an .(~ CI [a 

väl är uppnått anses de flesta fragorna losas av s1g sJah· a. 
(Cheferna handla i befälhavarnas anda). 

Ytterligare ett skäl varför man för~drog att läm1~~ inil i<'
tivet åt cheferna sedan striden väl hörJat och sedan forban d'
chcfen meddelat sin allmänna avsikt var att cheferna där
vid icke behövde störas med taldisk signale ring. 

stridssättet har varierat med den betydelse som de oli ka 
marinerna tillmätt sina olika vapen och hjälpmedel. Jap a
nerna t ex utnyttj ade torpedvapnet på ett anm~irkningsv årt 

skickligt sätt i striderna vid Guadalc~nal oc}1 1 ?alom~mo

gruppen. De använde mycket korta skJnt~vstand and.a, fr~1m 
lill i början av 10-13, varefter den amenka.nska .. arhlieJ:Iel
dens ökade precision tvang dem att ulnyltp ston-c stnds
avstånd, dock icke större torpedslej u lavs tånd än --l- 5.000 n~. 

Deras taktik, då de hade initiativet, gick alltid ut på at l 
samordna anfallen i successiva vågor eller samtidiga gren
eller långanfalL Artillerield öppnades icke förrän torpeder
na skjutits och en tid förflutit, som motsvarade torpedernus 
gång tid till m å let. Härigenom säkerställdes en koncent rn 
tion av vapenverkan. 
~är det gällde anfall på en konvoj eller mot en fien.tltg 

St\'t'l'a med större fartvcr var deras taktik att låta en sln<h-
-\.._ - - ~ b' o o 

g1~upp engagera fienden och draga up:pmärksamhc~en pa sig, 
medan en annan grupp i skydd av stndstum~llt~t sold·2 !~om

ma in på torpedskjutningsavstånd mot dc v1kl1gaste I?H1 l<'.n . 
Men japanerna försummade he~ler .icke att . utiwtt.1a ~1~ t 

ariillcri , och deras eld blev ofta sarskilt effektiv dt1 de fo l-
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fog<Jde öv; r utmärkta lysgranaler som kunde skjutas ptl 
s tora avslae.d. 

Tyskarna f~sle sl~1:s~a uppmärksamheten vid torpedvap
ne t -- sannol1kt en fol.Jd av ubåtsspecialisternas inflytande. 

Amerikanernas taktik var mycket varierande. lYföjliPen 
förlora.~le de f~rtrocndet för torpedvapnet som en följ<!"' av 
de talnka besvikelser som detta vapen hade herett dem un
der år 10--12 . .:\_[;n~ vet att djupregleringorganen voro felak
tiga ~-ch att talHisp e lsarna fungerade opålitligt, något som 
kan f?rklara den stora procenten blindgångare uneler hörjan 
av knget. 

. För ö~rigt hade ame~·ikanar~w fäst de största förhopp
l~I~Ig~r VId den elektrom~ka eldledningsapparaturen för ar
till enet, som gav d.en~. skJulavstånden med största precision. 
Deras metod var darf01· att nalkas fienden i rättvänd kolonn 
och att tämligen sent Öp]ma en mördande eld mot: fienden. 
l\~ en" der a~ många ,misslyckanden i Salomonöarna, speciell t 
v1d l assafa:onga, adagal.adc klart svårigheterna att tillämpa 
denn~a taktik mot en fiende som vm· speciellt skicklig i 
nattliga torpedanfall. 

.Pet ä r ic~;:e svårt att påvisa hur amerikanerna gradvis för
bat;trade sm taktik tills de nådde en sådan skickliahet i 
v.apnens u.tr~ytljande som vid striden i Surigasundet.""' TDk
h~.rcn modifiCra~es redan under striderna i Kulahukten och 
vid Vella Lavclla. Jagarna fingo ökad rörelsefrihet i för
h~ll~nde till de större fartygen , och torpedanfallen utfördes 
pa Japanskt sätt. Vid den första striden anföll en ameri
kansk j agargrupp för att draga på sig f iendens uppmä rk
s~~11~et medan en annan grupp höll sig beredd att under
s.todJ ~l med cll avle(!.~mde anfaU så snar t striden börjat. Ar-· 
hl~en eld oppnades forst sedan torpedbanorna nåtl fram till 
I11a le t. ~mc~:ikanarn~s överlägsenhet i radar gåvo dem näs
tan allhel forsteget 1 manövern och möjliggjorde för dem 
att behålla initiativet. LC 

.·Japanerna funno snu1ningom att den amerikanska arlille -
~Ielden blev noggrann ända upp till 100 hm nvslånd (Villa 

.l amno~·c den 6j 3 H)-13 och Vella Lavella aug. lO 13). D e 
~~lld c. langre torpedskjutavstånd och deras croda sh·idsui
J~ldnmg lillförsä!;:radc dem ytterlicrare nåe:r~ fratw:rånga•· 
S<tson1 · l l · l I" ·l l 13 ""' , " c ' 

v· I s age VIe '-ll a (en . !7 19-13 och tredje slage t 
Id V el! a LaYella i oidober 1943 

t· 1S l~l1l vi ha . se l t fäste engelsn.lännen föpia avseende vid 

0~hhs.ka. <~oktnner o~h deras takti!z Yar präglad av enkelhet 
snn<hg anpassmng. Emellert1d synes det som om de 
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hade en viss förkärlek för artilleriet o åtmin~tone om m an 
skall döma efter de källor som nu sta os~ ~1llbuds. 

Den nära nog klassiska 1netoden,_ som. hl~ampad~.s m~der 
nästan hela kriget, var att nall~as f_1enden ti~l omknn_g u~l
RO 'hm och därefter öppna eld 1 stndsbelysmng med f all J u s. 
~-)tridsavstånclen minskades däre~_ter i re~el __ snab~t. Torpe
der insattes icke av jagare mol he~:-det~ forran stnd e_n h a(lf: 
bör j at, och då mot mal s~:Tl låg o -~arslult gynnsa~11.t t~ll .~ lle,l· 
först mot stridens slut for att .~anka ,.de a; anllr\sl~.1d~a 
skadade farlygen. Torpeder skotos orta P,?- myc{e .,_o t a 
håll· i de flesta fall på omkring 1.500 m hall. o 

D~ relativt korta artilleristridsavstånden v~ldes pa grun d 
av den korta porten på lysgranaterna .. och pa grund av a \l 
radarriktning ännu icke var fullt anvandbar. ,o ;-

Underskaltandet av torpedvapnet kom att stel ~11f?;?lsl:1dl1 -
nen dyrt vid några tillfällen. Man finner __ blott f a tJ_llfallen 
då e1{o·c]smännen frivilligt sökte genomfora en s~~·1d Ted 
insats :::.av torpeder i första hand. Vid Cap Bon sto~tte ~t} 
e; 11 ~c1ska jagare den 13 december 1941 s~1;nnan ;.te-el h. d 
i la.lienska -luyssare, följ de dem mellm~ tumstsk a ~n. sten ~ cl,1 
ett minfält, sköto sina torpeder oupplackta o~~,_ sank~e b d~l c< 
kryssarna. Under striden i Malacka~u~1.det sandes f:m .1 ~
~are framgångsrikt fram till ett samiH~~-gt, ~~oncentre1 at t~~ 
JJedanfall mot en japansk l~ryssare. I J~I:-1f0l:cls~ n:ed .o~l~ ss~ 
få tillfällen, förekomma manga rena m totllenslndeJ: dc .. l!_~. 
peder icke alls insattes eller e~dast pa sent stadmm, iu 
att slutligt avfärda en skadad ~tendc. .o • . _ 

Några speciellt engelska t_akh_ska dt:ag I:uste v:da~e Pl~) 
pekas Del ena gäller kombmahoncn .1aga1e (el_lel f t e.?~ 
_ m~tortorpcd- (molorkanon-) båt. Redan ':id kngets bor] <Hl 
brukade man dirigera de lälla lokala stndsluaf~erna mc ~l 
kustradar och radio. Senare brukade man låta Jag~re oc 1 

frecraller övertaera rollen aU dirigera mtb och mk~ till k_Ot:
tnkt med fiend~1 (i princip på samma sätt som ]aklstn dr 
ledningen dirigerar jaktflyget). Jagaren .~frega tten) ~r~\a.( ~ 
ofta hålla sig; utanför stridsiium~lllcl _for att· t ex . e~;cr 
fienden. Denna metod är en~ el .I tconn o men myck~t s: ~ t 
att genomföra i praktiken, da hansyn maste tagas till s il~ • 
vind och sjö. 

Radars inflytwide på taktiken. 
Hur än taktiken utformas fr ams tår det klart all n att

strider alltid äro svåra att genomföra och att chefernas in-
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di:viduell a skicklighet spelar en minst lika stor roll i våra 
dagar som före radars införande. 

Radar har möjliggjort upptäckt av fienden p å avsevärt 
större avstånd än tidigare. Från några tusen meter under 
en mörk natt har detta avstånd ökats att bli ungefär lika 
stort som under dager med god sikt. Detta möjliggör för 
förb andschefen att överväga sitt stridsheslut och att meddela 
sin avsikt i god tid till underlydande chefer, ulan att som 
förr behöva riskera att fienden undkommer. 

Om man härtill lägger det faktum att det förutom radar 
numera finnes andra medel att upptäcka fienden (radio
spaning, hydrofoner) och att förb andschefen i våra dagar 
har tillgång till radiotelefoni med vilken han personligen 
k an instruera sina fartygschefer, så framstår det klart aH 
förberedelseliden för strid i våra dagar icke kan på n ågot 
si:itl jiimförus med förkrigstidens förhållanden. 

Man hade dock kunnat tro att dc allt mer fulländade in
strumenteringarna radikalt skulle förändrat vapentaktiken 
vid insättandet av artilleri och torpeder i striden. Dellit äe 
sant såtillvida att stridsavstånden öka, men alltjämt före
kommer snabba stridskontakter på korta stridsaYslånd, dö 
detta icke kan sägas vara fallet. Vådabeskjutningar och 
misstag förekomma alltjämt, vilket, som tidigare påvisats, 
är ett av skälen till att engelsmännen föredrar kolonnfor
meringar framför alla andra formeringar. Men det förekom 
många fall då fartygen, såsom t ex i samband med anfall på 
konvoj, skingrades för att var för sig anfalla olika mål. 
Härunder tvingades de att tända sina stridsljus för alt und
vika vådabeskjutning och underlätta återsamling. 

Under närstrider blir ofta radarskärmarna fulla med ekon 
som röra sig huller om buller, och det är då knappast möjligt 
alt helt lita på radarn. Engelsmännen hade visserligen "IFF", 
m en dc begagnade den endast på stora avstånd när "det 
fanns tid". 

stridsledningsorganisationens uppgifter har varit föremål 
för mycken diskussion. Vi ha i denna redogörelse t ex se!t 
hur amiralerna Fraser och Oldendorf utnyttjade denna föe 
att på stora avstånd dirigera sina stridskrafter. 

Engelsmännen lilade helt på stridsledningen i fråga om 
farlygens navigering, vilket möjliggjorde för dem att föra 
striden utan risk inptl kusten. Det var likaså stricllednings
organisationcn, som försåg förbandschefen med underlag 
för bedömanden ooh stridsbeslut < 

Från först a eldöppning bcfunno sig emellertid dc engelska 
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cheferna på bryggan emedan de bedömde att silnatione rn a 
utvecklade sig allt för snabbt för att man skulle kunna l<'<t1 
fartvgct från annan plats. Slridsledningen försåg dem vis
serligen med informationer om läget i s tort , men i~ke lilJ_ 
räcldigt snabbt om läget i fartygens omed~lbara narheL 

På dc amerikanska jagarna va1· metoden 1 ~letta avsce::dc 
enklare och klarare. Det förefaller som om 1 de flesta fall 
divisionscheferna höllo till i stridsledningscentralcrna, me
dan fartygscheferna befunno sig på bryggan, ett förfaran de 
som rekommenderades av amiral Nimitz. 

Den moderna tekniska hjälpmaterielen har således el ~ 
enormt inflytande på taktiken på längre avstånd, men i 
s trider på korta håll blir resultatet i myck.~.t hög grad al.H
jäml beroende av chefernas egenskaper: d]a~·~rhet, o!~e.nsi ~· 
anda och initiativkraft, egenskaper som alltJamt moJlu~gOI' 
för den kvantitativt unde~·lägsne att tvinga sin vilja pf1 e n 
starkare fiende. 

Krigets lärdoma1·. 

Allmänt. 
Då det crälle r alt draga ut erfarenheter från krigets na tt 

strider få:' man först och främst taga hänsyn till anglosa:-..
arnas förkrossande överlägsenhet ifråga on1 elektrotekniken. 
Tyskarnas och japanernas radar. var ingenti~~g emot den 
engelska och amerikanska matenelen, och harav upps tod 
s lä~l(liat "osvmetriska siktförhållanden" mellan motslan
darna~ Man ·kan säga att 1ill följd av den tekniska över
lägsenheten hade västmakterna nästan alltid trumf på han d 
i striderna och även om de icke alltid "såg utan alt vara 
~-edda" så kunde de fttminstone "se bra och vara dål igt 
sedda". 

Ingenting berättigar till anlagandel att sådana förhål~an
dcn skola åtcrnpprcpas. Utan tvekan är fältet för. lekmska 
och velenskapliga upptäckler och framsteg tillräckligt stor! 
för alt medge ansenliga skillnader i fartygens och vapn cnc; 
egenskaper även i framtiden, men de t är sannolikt att d~ ssa 
skillnader icke bli störc än vad som var fallet under kngcl 
på alla områ den utom elektroteknikens. Somliga länder ha
dc t ex överlägsna avståndsmätnre, andras torpeder voro 
bäst, och ett tredje land kanske hade färgade projektilned
dag -· men nu1n kan ändå påstå att i stort sett ut.iämna dc 
de~sa skillnader varandra så att t ex en engelsk k ryss are 
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var likvärdig med en fransk eller tysk - i allt utom i 
fråga om elektrotekniska materielen. 

Dessa förh&lla1~den ~--ro s~rskilt betydelsefulla. Anglosax
arnas stora tekmska forsprang kommer en1.ellertid ait ut
jämnas, och vi konuner sannolikt aldrig mer att återfinna 
dess a "o_symc tr.i ska" !örutsättningar som gav de flesta av 
andra varldskngets SJÖstrider en särpräglad karaktär. 

Spaninr; och eldledning. 

Allteftersom tiden gick blev fartygens överbyggnader be
lastade med allt fler radarantenner: navicreringsradar luft
spau~ngsradar, ytspaningsradar, eldledning~rad~r, jald~trids
lednmgsradar, var och en specialformad för att tjäna sina 
bestämda syftemål. 
. Histm.·ien on~ radars l~tve~kling och skapandet av en spe

ciell s tndslednmgsorgamsahon (som t ex på Midway i klart 
skepp syss~lsätter. mc~· än hundra man) och förverlcligandet 
av helt blmd arhllen- och torpedskjutning skulle förvisso 
kunna lämna stoff till en särskild redogör~lse. Men det mft 
vara nog med att konstatera att man för att kunna draga 
full nytta av radarn, måste förse denna med en hel r~d 
av komplicerade instrument som ingå i den moderna strids
ledningsorganisationen. Hur avskräckande kostnaderna än 
må vara för denna nya utrustning, måste man konstatera 
alt det fartyg, som saknar den är olämpligt för nattstrid. 

Elekt~·onapparaturen~. stora betydelse för stridslednings
utrustmngen har uppmarksammats av de krigförande. Ami
ral I~ing skriver i sina "\Var Reports": De 'kanske största 
tekmska framstegen under kriget ha skett Då elektron
t:~kniska omr:'\de", och amiral A~sman skriver i sin rapport 
t~ll der FLihrcr efter Bismareks sänkning: "En för opera
li?nens förlopp av.!lörande faktor var att fienden för första 
gangen visade sig förfoga över en utmärkt radarutrustning." 

Yad som gör det särskilt svårt att draga slutsatser är att 
elektrotekniken alltjämt befinner sig i utvecklin~. Medan 
~. ex . den optiska instrumenteringen n å tt en fulländning som 
~r möjlig ~enom förbättring av detaljerna, svnes utvcck
lmgsmöjliQhetcrna nå det elektron-tekniska fältet obegrän
sade. Infraröda- och värmestrålningens mö.iligheter äro än
nu endast föqa penetrerade. Medlen för milimetervågornas 
utnyttj ande befinner sig ännu på lahoratoriestadiet.' Ingen 
~~an sägn hur frmnlidens fiärrstyrd8 maskiner och :apen 
'-Omm a alt se ut. Man maste vara beredd att utnyttJa dc 
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mest moderna vapen och samtidigt ha klart för sig att de 
snabbt kan bli värdelösa och måste ersättas med andra, son1 

i sin lur snabbt kan gå samma öde till mötes. 

Störningsmeclel. 
Varje vapen finner sitt motinedel ~ch d~ :.adioelektr!skn 

instnunenten kunna störas. Under knget tlllampades S<Hh
na metoder vid flerfaldiga tillfällen n1ed framgång. En Yiss 
dag i februari 1942 observerade t ex r:;tdarp~rs~nalen vid 
kustradarstationerna vid Kanalen underliga stormngar, som 
tidvis helt omöjliggjorde spaningen. Sedan upph_örde stö·t
ningarna, men under tiden hade Scharnhorst, Gnc1senau och 
Prinz Eugen 1ned eskort passerat genon1. Kanalen utef ~cr 
franska kusten. 

,\.ven radarstörnin.a har sina motmedel och man kan pft 
detta område icke s; slutet på utvecklingen. Det är möjl ig t 
alt t ex artilleriradarn hos två motståndare under en fr am
tida strid slöres så att de bli obrukbara eller användbara 
blott i vissa sektorer. Vi rör här om hypo teser. Man k an 
blott konstalera att det pågår ett krig i etern och att den 
som häst förberett sig i laboratorierna och som redan 
fredstid producerat o~h installerat ombord e1~ serie ~~1.st :u
ment för radarspaning, radarstörning och anhradarstorm n,.; 
kommer att ha trumf på hand. Det kan gå så långt att m an 
m åste sk:=~pa en stridledningscentral för r9_darstörningskri
geL (Observera t ex alt de japo.nska flygplanen ha~_e ra(lar
spaningsorgan som möjliggj~rde för dem att U]~psok~1 m~l ~ 
lanrummen mellan luftspamngens lober och pa detLa salt 
anfalla oupptäckta). 

Till slut påminnes om att andra störningsmedel finnns 
som t ex "vvindows" och att ett anna t sätt att störa radarn 
givetvis är att skjuta sönder antennerna. 

Vapnen. 
Utvecklingen av stridsmedlen har vari t särskilt framt rii 

claude på eldledningens område. Amerikanarna har f al t 
fram en utmärkt elektroteknisk utrustning och använde r 
numera varken optiska mätare eller strålkastare. Både eng
elsmän och japaner använde sig av stridsbelysning och Hi ll
de t o m ofta strålkastare. Tyskarna åter lågo främst pi\ 
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Jorpedelclledningens område. Själva vapnen som användes 
i nattstriden ha däremot knappast nämnvärt utvecklats om 
man ~-ortser f.~· ån ubåts jaktvapnen. J apanska torpeden av 
1940 forblev vaddens bäsla under hela kriget. skeppskano
ner och ammunition från förkrigstiden var i stort sett lika 
effektiva i nattstriden som dess moderna varianter. Man 
k an emellertid nämna alt anglosaxarna införde flamfritt 
krut och lysrakete r, områden där de emellertid lå.ao efter i 
förhållande till sina motståndare. ö 

Taktiska er{ arenhet er . 

Det förefaller - som tidigare framhållits - som om strid 
m ellan artillerifartyg under mörker numera måste anse~ 
likna dagerstriden med eldöppning på stora stridsavstånd 
och m ed möjligheter för förbandschefen att leda sina far
tyg och förband allt efter lägets krav. 

Den speciella nallstridsgrupperingen, Tiskerna att förlora 
egna fartyg ur sikte, kollisionsriskerna och riskerna för vå
dabeskjutnil~~· ?ron fi~r att egen bevakning skall ha miss
lyckals att forhmdra fiendens torpedfartyg att tränga förbi 
m ot egna huvudstyrkor - allt synes ha försv unnit. 

l\:Ien ?.äremot - och detta måsle åter upprepas - om 
strz_den overgår till närstrid, så kvarstår näslan alla dc natt
~tr.T .dens svårigheter som ha gällt seelan tiden före radars 
m forande. Den enda skillnaden ligger i den förberedelsetid 
~an. nu har och som nästan helt har eliminerat riskerna 
for I~~ledan~e överraskning. Det är därför numera onödigt 
a!t fo~·.e stnden söl~a manövrera sig till ett gynnsamt t(t
gangsla~e ur bely~nmgss):npunkt (ljus horisont, måne etc). 
. Om saledes cheferna pa de stora stridsavstånden numera 
~eke !~an ~öretaga sig nå~~t utan att helt lita på instrumen-
en, sa mas te man sam h dig konstatera att i närstriden äro 
d.~ personliga egenskaperna alltjämt avgörande på samma 
satt som de varit genom tn·hundradcn. 

Den mest påtagliga erfarenheten från nattstriderna under 
andra v~irl_dsk~·igct pekar i själva verket på nödvändighete1; 
av en utbzldmng för nattstrid som är anpassad så. att den 
ger p~rsonalen skicklighel att utnyttja den mest moclem.1 
~.aterzelen på det i varje situation mest ändamålsenliGa 
saltet. ~ 
D~ mest perfekta tekniska instrument äro i sig själva 

Passiva m:h llur oumbärliga de än äro kunna dc iclc~ ensamt 
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garantera segern. De måste betjä~1:::s av en l_tögt kvalif~~era~l 
persOltal och ut nyttjas av en snucllgt s~.mtrmlm.ad heLds.O!
oanisation vars personal har samma hoga kvahtet som all-
tid tidigm:e fordrats av befälet i flottan. o . • 

Trots c radar, y 2 och atombomben m n~ mast~ ma~1 allL J<t 
ha i minnet att "j'w·tyg s.om ofta o~~ lange. ltgpa l ~wm~1 
kwma icke slåss och iin nundre segra . ( Captam Sh;rbt oock, 
''Onslow", efter striden vid Björnön den 31 j12-J2) · 
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Ubåtskriget av i går och morgon. 

e: n åte r bl i ck och en framtidsbi Id. 

Av S. NOTINI . 

Kort innan den tyska kapitulationen »välsignades>> elen 
svenska väslkuslen, då elen tyska ubåten U 3503 i samhand 
m ed hesältningens internering sänkles i Göteborgs skärgård. 
Betydelsen a v denna händelse stod väl inte alldeles klar, 
även om man redan vid denna tidpunkt hade fålt många 
värdefulla tekniska tips. Först seelan ubåten bärgats, vilket 
skedde uneler sommaren 19...16, kunde ett mera ingående stu
dium göras. Ett av de mera påtagliga resultaten härav var 
Drakens snorkelprovtur följ ande sommar. Genom att prak
tiskt taget hela snorkelanläggningen togs från elen tyska ubå
ten och byggdes in i Draken, kunde dessa prov påbörjas 
säkerligen minst två år tidigare än vad som annars skulle 
kunnat ske (leveranstiden för rör och ventiler av ifrågava
rande dimensioner var vid denna tid cirka 2 år). 

U 3503 tillhörde den s k typ XXI, varav 120 stycken voro 
färdiga för fronttjänst vid krigsslutet. Typ XXI-ubåtarna vo
ro de förda verkliga undervattensbåtarua, byggda för Jm
vudsaklig gång i uläge. Härutöver karaktäriserades denna 
typ i stort sell av följande egenskaper: Högre fart (c:a 17 
knop) i uläge än i marschläge, stort ackumulatorbatleri, vil
ket möjliggör gång i u läge under 4 dygn m ed måttlig fart 
utan omladdning, ackumulatorbatteriet dessutom konstrue
rat för snabb upplacidning och ett myc.;ket starkt tryckskrov 
(plåtljoddek 30 mm). 

Vi gå nu tillbaka i tiden ytterligare, för att se hur krigs
erfarenhete rna tvingade fram typ XXI. 

De 57 uhå tar, varmed tyskarna gingo in i kriget, sto do i 
stort sett på samma tekniska nivå, som de, vilka fnrmos vid 
det förs ta världskrigets slut. D v s del var ubåtar med ringa 
fa rt i uläge, som voro tvingade att uppehålla sig på vallen
ytan under lång tid varje dygn i och för upp laddning av 
ackumulaiorbalteriet. Marschlägesfarten var betydligt högre 
än ulägesfarlen och höll sig i regel omkring 15 knop. 

Med a nledning härav föredrogs anfall under natten, då 
llbåten framfördes i marschhige och tack vare sin högre 
fart kunde manövrera sig till fördeinktiga skjutlägen. Härur 
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utvecklades und er Grossadmiral Dönitz's (Befehlshabet: der 

Unterseeboote / BdU/ ) ledning den s k v~rgfloc.k~takt~kcn . 

Den enskilda ubåten tilldelades ett operahonsomrade 111 0111 

vilket ubå tens främsta uppgift var att få kontakt med na

gon konvoj. Där efter gällde d e t fö_r ubåten att ?ned ~ll a m e

del sök a haka sig f ast vid koiWOJ en och kontmuerllgt .. r ap

portera konvojens hi.ge till BdU, vilken koncentr~rade l~mp

liat antal ubå ta r mot den inrapporterade konvoJen. Nar u

båtarna i fl ock en samlats gavs anfallssignal fråT~ Bd~. An

fallet insattes från olika håll mot k onvojen . Vaq e ubat av

fvrade en eller fl era torpeder beroende p å m å lets storl ek, 

;at·efler ubåtarna i den a llmänna villervallan Sinägo und an 

för att ladda om eller för a lt förnya anfallet mot näst a m aL 

Under en och samm a natt kunde således en ubåt utföra fl e

ra r esultatsr ik a anfall. Innan samlingen var verkställd k Ult

de det emellertid förlöpa å tskilbga . dygn, under 'fiken tid 

det oällde att inte tappa bort konvoJen utan a tt halla k on

stant känning. Under natten var risken för _uppt.äck t min dreo. 

varför ubåten kunde hålla sig närmare s1lt offer, mei~ .. pa 

dagen var det svå rare och då kom hydrofonen till_ god hJa lp. 

}1ed hydrofonens hjälp kontrollerades att konvoJen befann 

sig i samma bäring. . 
Un der de första krigsåren medförde flocktaktiken stora 

sänkningsresnita t. Särskilt sedan i tjänst varande ubåtar 

ökats i sådant antal, att varje större valtenomr å de ln~n dc 

tilldelas en flock. För att öka ubåtens synfält försöktes fl era 

k nep, bl a placerades utkiken i en på periskopet upprigga<~ 

bålsmansstol eller också släpptes från ubåten en drake, van 

u tkiken placerades. .. . 
De allierades gemensamma anstrangnmgar buro emeller

tid så småningom frukt. Spanings- och bombfl_?'gplanens allr

m er ökade aktionsradier m edförde att allt s ton·e vattenon_'<

r åden kunde övervakas och ubåtarna bekämpas eller i var c 

fall tryckas ned och hindras i sina försök alt förfölja kon

vojen:Där icke det landbaserade flyget räckte till l;:omplcl

tei:ades övervakningen med flyg från i konvojerna eller ut

efter konvoj routerna opererande hj älphangarfarly~. . 

Ett ökat tyskt ubå tsbygge neutraliserade ~.mell~rtl(~ till en 

början de allierades ansträngningar och sankmngs1ffror n:1 

stq~ för sleo· för varje år (jfr nedanstående tabell) . Yänd

nin~uen inträffade under år 19-.13 sedan flygplan en utrus ta

des b med radar m ed centimetervågor. El t år tid igare h ade 

det allierade flyget, utrustat för ubåtsjakt, försel_ts I~:e~l ra

dar med dccimetervågor, vilket temporärt haft hll fo lJ d en 

oroväckande hög sänkningssiffra för ubåtarna, men sed an 
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dessa i sin tur utrus ta ts m ed en varningsapparat (detektor) 

hade läget å nyo s tab~!isera ts . :Mot den nya ra(~-~rn .:nr d_en 
tyska detektorn oanvandbar och det skulle droJ a lang e m-

11an tyskarna upptäckte att det fortfar ande var fråga om 

en radar , som var orsaken till de s tora ubåtsfö rlusten1a, 1nen 

en som arbetade m ed en betydligt kortare våglängd. 
En jäm för else med tabellen och di agrammet nedan visar, 

att samtidigt som an talet sänk ta ubåtar st iger från 85 å r 

1942 till 237 å r 19-13 sjunker sänkningssiffrorna för Lonna

oet under nYssnänmcla å r från 8.2-15.000 lon till 3.611 .080 ton. 

Redan år 19--12 börjar den amerikanska varvsindustriens in

sals att märkas. DHferensen mellan sänkt tonnage och ny

byggt började minska för att å r 19--13 övergå att bliva positiv. 

Detta år översteg det nybyggda tonnaget med över e:a l1 

millioner ton del sänlda tonnaget. 

Slaget om Atlanten i siffror. 

l 000-ta[ ton 
Antal 

Sänkt 
Ökning 

År sä11 kt~~, allierat Nykonstruktion eller 

tyska ub tonn age minskning 

(totalt) USA l Storbr. l Totalt 

1939 1 9 l 810 l 101 l 231 l 332 - 478 

19!0 l 22 4407 439 780 1219 - 3148 

1941 35 4398 1196 815 1984 - 2414 

1942 85 8245 5339 1843 7182 - 1063 

1943 236 3611 12384 220l 14585 + 10974 

1944 241 1422 11639 17 JO 13349 i! 11927 

1945 150 458 R551 283 11834 3376 

S:ma 781 23351 34622 l 786H l 42485 l+ 19134 

Samtidigt med att det allierade flyget utvecklades, förb ä tt

rades i hög grad övriga antiubåtsmedeL J agarnas och de 

för ubåtsj akt specialbyggda fregatterna och korvetterna er

höllo förbättrade aktiva h ydrofon er, sjunkbombkastare och 

sjunkbomber. Många förbittrade konvojstrider utkämp~des 

mellan överva ttensfartyg och ubå tar, där den senare 1 de 

flesta fall var d en jagade, som på varierande djup och m ed 

varierande kurser och farter sökte skaka av sig förfölj aren 

genom att komma undan dennes asdicsirålar. I samma av

sikt sökte de tyska ubtåsch eferna nå sådana saltvatlensskikt, 
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Tyska ubåtsflottans upp- och nedgång. 

som reflekterade asdicstrålarn a. Senare utru stades även u
bålarna med apparater för u tskjutning av patroner, vilkas 
innehåll i vallnet alstrade bubbel ridåer, bakom vilka uba
tarna sökte undkomma. 

Men delta hjälpte föga mot den ocrhörda alliel·ade insat
sen i form av fartyg, flyg och tekniska hjälpmedel i en ald
rig sinande ström. 

Som tid igare framhållits inträffade också vä ndp unkicH 
under 19-!3. 

Detta illustreras av nedanslående tabell: 

Sänkt allierat Sänkta ubåtar l 

Hl43 
tonnage Flyg och 

Avnbåtar l Summa 

Av ~jö- Av flyg SJÖs tyr- Andra Summa 
sty rkor kor till-

S R 111mans 

M'' "' l 514 744 l l l l l l 
538 G95 4 7 - l 12 

AJ" il 2Jl 687 25~ 533 6 7 l - 15 

l l\ l l 199 409 205.58!) 11 17 7 

l 

3 40 

J 2l 7G8 28 2fl0 h 9 2 1 l7 l 
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A v tabellen framgår dess u lom att under ifrå gavarande pe
riod sänktes av sjöslyrkor 27 slyeken ubå tar, av flyg -10 och 
av sjöstyrkor och flyg tillsammans 10. Endast under maj 
månad uppgick förlusterna till 40 slyeken ubå ta r. I juli 
samma år sänkles 37 stycken ubåtar varav 31 av flyg. 

Dessa enorma förlusler kunde det tyska ubåtsvapnet icke 
utan vidare bära. Krav restes på verkliga undervattensbåtar, 
som helt skulle framföras under vattnet skyddade från upp
täck t och förslöring från luften. 

Vid ockupationen av Holland hade tvskarna kommit över 
en kons truktion, som i all sin enkelhet "gav svQrct på frågan, 
hu r ubåtens ackum ulatorbatteri skulle kunna laddas med 
dieselmotorerna samt förråd et av kom primera d luft komp
letteras och u bå ten vädras utan att den behövde gå upp till 
ytan, där den var clt allt för lätt byte föL· det alles tädes 
närvarande radarutrustade flyget. Denna konstruktion döp
tes i Tyskland till Sdmorchel (snabel) och fick i Sverige 
namn et snorkel. (Konstruktionen förutsältes vara så väl 
känd att en beskrivning anses överflödig.) Inför del allvar
liga läge i vilket ubåtsvapnet befann sig Leslöts att hemkalla 
utevaruncle ubåtar och installera snorkelapparaten och i öv
rigt vidlaga vissa moderniseringar. Bl a erhöllo ubåtarna 
modernare torpeder och för bä ttr acl torpedcldledning. 

Genom att ubå tarna tack vare snorkeln ej läng re tvinga
des upp till vattenytan för att ladda, undandrogos d e i stor 
utsträckning hotet från luften. Laddning skedde nu i över
vägande grad nattetid. Men även snorkelloppen togs stund
om på radarskärmen. För alt försvåra upptäckt genom ra
darn överdrogs snorkeltoppen med en gummimassa, så be
skaffad och utformad att den i stor utsträckning absorbe
rade radarslrålcn. Ubåtama hade nu vunnit en viss säker
het mot flyget men i stället hade de förlorat mycket av sin 
rörlighet. Ubå lama av typ VII och IX voro på grund av sin 
ringa fart i uläge ej lämpliga att föra e lt undervatlcnskrig. 
Teoretiskt kunde fortfarande flocktaktiken tillämpas. Ubå
tama dirigerades liksom tidigare f rån BdU's uppehå llsplats 
Per r adio men nu utfördes sändning på speciellt långa vå
gor. ~1I,en i praktiken b lev det annorlunda . Ubåtens låga fart 
medförde, att vanligen ett enda anfall m edhanns mot sam
ma konvoj om ubå len överhuvud taget lyckades komma ti'l 
sl~ot t. Ubåtarna sökte sig nu till farvattnen kring England 
dar k onvojvägarna skuro ihop. Men hå1· var det allierade 
1~1o tståndct stark t och ubåtsförlusterna blcvo oproportioner
ligt stora i förh ållande till resultatet. Dc fortlöpande smärre 
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förbättringar na på torpeder och matericlen i övrigt hjälpte 
föga . Die revolutionerande nykonstruktionerna, typ XXI och 
XXIII, läto vänta på sig och ubåtarna av dessa typer hunno 
aldrig sättas in i kampen. 

Tyskarna förlorade slaget om Atlanten redan under :\ r 
1943, men icke desto mindre var ur tysk synpunkt de tyska 
ubåtarnas insats efter denna tidpunkt betydelsefullare än 
sänkningsresultatet giver vid handen. Ubåtarnas verksamhe t 
tvingade de allierade till en fortsatt aldrig avslappnande 
uppmärksamhet samt en betydande kraftsplittring. Enbart 
i närheten av den engelska kusten voro ständigt 1.500 fl yg
plan samt 2.000 ubåtjagande fartyg engagerade i kaml)Cll 
mot ubåtarna. Ute på konvojvägarna arbetade ytterligare 300 
jagare samt 700 fregatter och korvetter. 

Någon uppgift på den samlade allierade flyginsatsen jor
den runt har ej stått att få. Men man kan säkerligen u tan 
att göra sig skyldig till någon överdrift uppskatta den lill 
åtskilliga tusen flygplan . 

Från USA voro i kampen mot tyska, japanska och ita-
lienska ubåtar insatta 1.300 fartyg, därav 17 eskorthanger-
fartyg. 

Samnwnlagt byggdes i Tyskland 1.153 ubåtar under k ri-
get. A v dessa insattes 820 under årens lopp mot fienden m ed 
ett sänkningsresultat av 2.775 allierade fartyg på omkring 
15 millioner bruttoton, därutöver sänkles ytterligare 187 
krigsfartyg från slagskepp och hangarfartyg till hjälpkrys
sare och mindre bevakningsfartyg. 

Av de 820 ubåtarna gingo 781 stycken förlorade med en 
sammanlagd besättningsstyrka på c :a 32.000 man av 39.000. 
Trots dessa förluster var moralen inom det tyska ubåtsvap
net obrutet ända till slutet. De tvska teknici arbetade stän
digt vidare på att åstadkomma i~ke bara förbättringar utan 
iiven helt nya typer sådana som. de tidigare omnän:mda typ 
XXI och XXIII samt den med ett helt nytt framdrivnings-
maskineri försedda vValterbåtcn, typ XXVI. ' 

Innan v i gå närmare in på dessa typer, som. bilda den 
plattfonn från vilken kormuande tiders ubåtar skola utveck
las, är det här på sin plats att för fullständighetens skull 
nämna något om ubtåskriget i Stilla havet och Indi ska 
oceanen. 

I amiral Kings slutrapport över sjökrigshändelserna u n-
der andra världskriget säges bl a alt under tiden från Pearl 
Harborkatastrofen och till i augusti 1942 utgjorde de :llnc
rikanska ubåtarna Amerikas enda offensiva str idsmedel in
om n yssnämnda farvatten. 
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. Hesnitatel av dc amerikanska ubåtarnas verksamhel frmn
gå r bl a av följande tabell: 

År 
Sänkta japanska hanclelsfartyg Amerikanska Il båtar 

'l'onnage Nybyggda Förlorade 
------t-------------7--~~~~--~~~~~~~~~ 

Antal 

1941 2 

!942 134 580 390 35 

1943 284 1341 9GB 55 

1944 492 2 387 780 80 

1945 132 l 469872 l 31 

l 

Summa l J 0J.2 l 4 780 010 l 203 

' ) Därav sex genom olyckshändelse, grundstötning m m. 

l 

7 

17 

19 

8 

52' ) 

Sammanlagt sänktes under kriget ~/; av del japanska 
h.a ndclstonnaget av ubå tar. Detta medförde att japanerna 
fmgo allt svårare all upprätthålla förbindelserna med och 
underhålla sina fr:amskjutna baser samt där baserade örlogs
fartyg. De amenkanska ubåtarna förberedde det ameri
kanska fram t rängandel inom Siilla Havet. 

D.essutom sänkte eller svårt skadade amerikanska ubåtar 
~L! FWanska örlogsfarlyg från slagskepp till ubåtar. Som 
] amfo~·else .. kan n_ämnas att del vapenslag, som uppnådde 
den nast bogsta siffran, var flyget med 83 sänk ta eller svårt 
skadade far tyg. 

D et motstånd de amerikanska ubåtarna mötte i S t illa Ha
ve t och Indiska oceanen var i jämförelse med d el dc lvska 
ubåtarna m~lte i Atlanten relativt svagt Japancmas ~not
medel hade mtc utvecklats i samma takt som dc alli e rades 
?ch för övrigt voro de japanska resurserna helt otillräckliga 
mom dessa enoru~t stora vattenområden . Med anledning här
.av ytveckla~les eJ hell~r d e t amerikanska ubåtsvapnet ma
tenellt sett 1 samma hoga grad som del tvska . 
~~ tyska typer som h~irovan tidigare m{ll1ämnts, ha enligt 

bn tt1s!'- utsago (~Ianchcster 0nanlian) med ett språng hjälpt 
de alllerades ubatsvapen mmst 10 år framåt. Inledningsvis 
har redan omnämnts vissa huvuddata beträffande tvp XXI. 
(';yp , ~XIII :ar~~ princip en mindre upplaga [200 ,·ton ] uv 

l} P XXI.) HarULover voro dessa två tvp e r utrustade med 
r adardetektor på snorkeltoppen, som varnade i så god tid 
att snorkelmasten hann dragas ned. Torpedrummet var för-

Tidslrri/t i Sjöväsendet 41 
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sclt med ljudlöst arbetande snabbomladdningsanordningar. 

Omladdning av () torpeder kunde utföras på 5 min. Fiit·

bättrad hydrofonutrustning (såväl passiv som aktiv) m ed 

en räckvidd av -10 distansminuter vid goda lyssningsförh,ll

landen. Torpederna voro förs edda med m å lsök ningsapva

ratur, som styrde in torpeden efter propellerljudet. To rpc'

dema kunde dessutom skjutas i vilk en målvinkel som h elst, 

genom att de, i en ogynnsam må !vinkel, bringades att först 

gi r a ut och sedan tillbaka mot målet. Skjutningen utför des 

p rakti skt taget uteslutande blint, d v s utan p eriskopsobser

vationer från i regel djup upp till 50 m med hjälp av ett 

lorpedcldledningsinsirumenl som räknade ut skjutfaklo rC>r

na. Flocktakliken avsågs ej ati komma till HHvändning <Ht 

dessa ubåtar skulle insättas i striden, utan ubåtarn a skulle 

uppträda ensamma ulanför fi endekusten där konvojviigama 

löpa ihop. Kombinationen av hög undervattensfart och ovan 

skildrade tekni ska finesser skulle giva det önskade r esulta

tet: ökat antal sänkta fientliga handelsfartyg och minskal 

a ntal sänkta egna ubåtar. Hur delta i verkighcten sk u lle 

slagit ut är svårt att avgöra. Säkert är alt den höga fa rl en 

skulle komma att försvåra för ubåtsjak lfa rlygcn att få ng a 

upp ubåten. Härtill kommer att kravet på ubå tsjaklfarlygets 

fart och övriga prestanda ~ivcn skulle ökas. Särskilt sku lle 

asdicens begränsning vid högre farler förmodligen komma 

att utgöra ett svåröverkomligt hinder för en effekliv u

bålsj akt. 
Med dessa fakta för ögonen förslås lätt ::J.tt lyskama s täll

dc stora förväntningar på den s k \Valtcrmotorn vannf'd 

experimenten hade framskrielit så långt att byggandet nv 

den första serien ubåtar, typ XXVI, var planerad alt pil 

börjas hösten 1945. Försöksubåten, 600 ton, hade under c: a 

6 tinnnar hållit 26 knop. Genom att använda sig av 80 ''{ 

vätesuperoxid i koncentrerad form varur med hjälp av en 

katalysator syret frigjordes hade man skaffa t sig den fö r 

underhållandet av förbränningen nödvändiga syrctillförsl'ln 

i tillräcklig mängd. Härigenom hade man kommit ett stycke 

på väg mot ideallösningen av ubåtens framdrivningsma ski

neri. Problemet har alltid, seelan ubåtarnas tillkomst, vari t 

att erhå lla ett framdrivningsmaskineri, som kunde alstra till

räcldigt hög effekt för ernående av hög fart i uläge ocl1 m ed 

ubåten helt avstängd från yttervärlden. 
vValtermotorn innebar emellertid ingen förenkling av delta 

problem. Fortfarande erfordra des det såväl en dieselm oto r 

som ett elmaskineri för framfarten i marsch- resp. uhi!.(C · 
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D~n .. under andra världskri~et mest epokgörande händelsen, 

fflgor.and~~ ~v aton!energ1en, skulle för ubåtsteknici även 

medf<:n·a ~osmngen pa problemet att erhålla ett s k enhets

maskmen (samma maskineri för drift såväl i marsch- som 
uläge). 

En m~? aton~framdrivning försedd ubåt skulle helt i uläge 

kunna Jardas over oceanerna och tillbaka utan att behöva 

med nagon del av ubåten visa sig över ytan och detta dess

utan! m ed n~ycket hög fart. Att upptäcka och hålla fast vid 

ensadan ubat, som rusar fram på stort djup med en hastia

het av .ka1o1ske 30 lo!op, . och därutöver, finnes med nuvara~
de ~nhubatsutrustnmg mga möjligheter. 

V1d slutet oav andr:: världskriget var det månaa som 

t~odde a.tt. ubatan~as bd var förbi. Men i den atomålder, i 

vilken VI JUst ha mträtt, synes ubåtarna fortfarande ha en 

P.lat~, att f~lla . De~·as fö1!11åga ~tt snabbt och osynligt taga 

sig :~am. frankontment h~~ kontment gör dem lämpliga so;11 
utsk]utmngspl.attformar for atomladdade fjärrvapcn. I ett 

km:!m.ande kng l~ommao ka.nske ~ s törre. utsträckning än som 

vaut fall et oundci de t':~ sista varldskngen ubåtar att käm

pa m~t uba~ar. Detta ar helt visst logisk följd av att den 

m?de1!1a .. uba ten kommer att vara praktiskt taget oåtkomlig 
fran sa.val luften som havsytan. 

.. Att s1a om hur medel och motmedel komma att utvecklas 

f~re o~~~ t~~1d ~r ett komm.ande krig är ytterst vanskligt och 

nag~·a forsok 1 den vägen skall ej göras här. Det torde ~emel

lertid kunna konstateras att p å sitt nuvarande stadimn äro 

mootmedlen .. mycket efter i utvecklingen och att de moderna 

ubat.~.rna va1}den runt komma att bliva betydligt mera svår

b~mash·~de an vad de tyska ubåtarna voro under de sista 

va~ldsky1gen, då d e dock hade ett stort imperium nästan 
»pa kna». 

I<ÄLLOR : 

Ilaraid Busch: So war der U-Boot-Krieg 
Sir w· . . 

m ston S. Churchill: Andra Världskrio-et 

Amiral Kings rapport. "' . 

Sperryscope nr 11 1952. 
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Rysk kanalstrategi under 250 år. 

Av Löjtnant J. C. DANCKWA RDI. 

»Moskva - dc fem havens hamn» var ett uttryck som m an 

kunde läsa i rysk press år 1936 i samband med framläggan

det av en plan för det ryska kanalsystemels utbyggnad . Ge

nom denna utbyggnad skulle nämligen Moskva erhålla sjö

förbindelse med fem »hav», nämligen Vita havet, östersj on, 

Svarta Havet, Kaspiska Havet och Azovska sjön. Delta in

h·esse för de inre vattenvägarna är inte något nytt drag i 

rysk historia. . . 
Rysslands inre vattenvägar har sedan urmmnes lider ut-

nyttjats för sa~ufärdscl och l~~rn~d~tåg . R.u!·ik .?ch h_~ns vi
längar rodde sma skepp uppfor floderna fran OstersJon och 

släpade dem sedan över land till de floder, som förde ned 

mot Svarta Havet. Redan i detta sammanhang föddes 't r ol i

gen tanken på kanaler mellan de olika flodsystemen, även 

om resurserna för förverkligandet av dessa ideer då sak

nades. 
Den förste ryske härskare, som visade clt mera påtagl ig t 

intresse för kanalbyggnadskonsten och de inre vattenvägar

nas utnyttjande för militära och k ommersiella ändamål, var 

Peter den Store. År 1696 seglade en rysk flotta bestående 

av flatbottnade rodd- och segelfartyg nedför Don och ~u~ 

föll turkarna vid A.zov. Denna flotta hade tsar Peter l n t1 t 

bygga i trakten av Voronesj och anfallet kom säk~rlige n 

mycket oväntat för turkarna på Krim. Efter att ha opp nn t 

Svarta Havet för sin blivande sjömakt överflytlade tsaren 

sitt intresse norrut för att på motsvarande sätt slå sig frnlll 

till Östersjön. Härvid byggdes en rysk flotta av mindre fa r

koster på ett anlal skeppsvarv längs floderna Volkoff och 

Sjas (bifloder till Svir) samt vid sjöarna Ladaga och Oneg~ 

En del fartyg lär ha kanunit ända från Ishavskusten, v ar i

från de ömsom rotts och seglats samt ibland även släp a ls 

över land, i stort sett samma väg där nu stalinkanalen gå r 

fram. Denna lodje-flotta kämpade sig sedan fram till Öster

sjön längs floder och sjöar och 1703 erövrades det svenska 

fästet Nyenskans vid Nevas ntynning och därmed hade tsar 

Peter nått Östersjön. 
D et var troligen i samband med dessa flodoperati oner 
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som tsar Peters intresse för kanaler väcktes och det var 

under hans regering som dc första stora kanalarbetena 

igångsattes, bl a påbörjades det s k Mariakanalsystemet. 

Dessa arbeten fortsattes sedan av efterfölj ande ryska 
härskare. 

Frå!l 1700-tal_et härrör sig även det kanalsystem som sam

manbmcler DnJepr med Diina, Njemen och Bug. Här spe

lade den pol~l~c . tronpretendenten furst Michael Oginsky 
rollen som ~~:ItJatl\· tagare lill kanalbyggena. 

Intresset for kanalbyggen är således inte någon ny före

teels e bland r yska statsmän, utan det har djupa röller i 
rvsk historia. 
·Här nedan följer en redogörelse för det ryska kanalsy

stemets utveckling tillsammans med nå o ra synpunkter på 
dettas militära och ekonomiska betydels~. 

M ar i a-kana l systemet. 

Detta kanalsystem avsåg att sammanbinda Yolga och Ne

va oc~~ de t påbörjades, som redan antytts, på 1700-talct. 

Framfor kanalbyggarna låg elt jättelikt arbete. Man skulle 

här skapa en 1.136 km lång vattenväg mellan Volgas övre 

lopp och Petersburg (Leningrad). Visserligen kur~-de man 

p~ långa sträckor utnyt tj a floder och sjöar, men 100-·tals 

kilometer k::~nal måste grävas, samtidigt som slm:sar och 

dammat· måste hyggas i stort an tal. Arbetet utfördes, som 

oftast när det gäller statliga arbeten i Ryssland, till stor 

del av straff- och krigsfångar. Först år 1852 kunde Inan 

öppna Maria-kanalsystemet i sin helhet för trafik. 

Mari::tkanalsystcmet (Marinskaja-systemet) utgöres av ett 

antal separata kanal er med mellanliggande sjöar och floder. 

Från P etersburg färdas man först på Xeva fram till La

doga. Här börjar Ladogakanalen, som är 167 km lång och 

leder längs Ladagas södra s trand fram till flod en Svir. D e t 

yerkar onekligen litet egendomligt, att m an inte har utnytt

Jat Ladogas fria vattenytor, utan istället grävt en kanal längs 

stranden. Detta synes emellertid h ero på sjöns va ltenstånds

och djupförhållanden , sont troligen skulle krävt minst lika 

mycket arbete att bemästra, som nu gräYningen krävde. La

d~gakanalen mynnar i Svir, som man följ er fram till Onega 

dar On egakanalen , på samma egendomliga sä lt som vid La

~loga, följer sjöns södra strand fram till Yvtegra. Här bör

Jar Mariakanalen , som gå r söder om Bjeloje Ozero fram till 
floden Sjeksn a , vilken sedan rinner ut i Yolga. 
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Kanalsystemet hade från början över 40 slussar och m vc

ket litet djup , varigenom omlastningar ofta blev nödvändina 

från de s lora pråmarna p å Volga. Systemet håller emelle~·
tid p å alt moderniseras varvid an talet slussar skall minskas 

till nio, samtidigt som djupet konuner att ökas. Detta arbete 

är tr oligen i det närmaste slutfört och man kan förm oda 

att fartyg med c :a 3-4 m djupgående och 100 m längd nu 

kan utnyttja kanalen. 

Stalinkanalen. 

Om man skall färdas sjövägen runt Norge från Murm.ansk 

vid Ishavet till Leningrad i Östersjön har man en r esa pa 

nästan 5.000 km framför sig. Utnyttjar man emellertid den 

väg som P eter den Stor e valde för sina gallärer, vinner m an 

nästan 4.000 km. Dessa siffror v isar vilken vinst en k anal 

frå n Vila Havet till Leningrad medför bl a ur transporl

ekonomisk synpunkt. År 1931 p åbörjades därför arbetet p[t 

den s k Sta linkanalen eller Vitahavska nalen, som den ocksa 

brukar kallas. Ä ven vid detla arbete utnyttjad e s straffångar 

och på 20 månader var k analen klar för trafik. 

Kanalen börjar vid Belomorsk (Soroka) och går sedan via 

floden Vyg och en del mindre sjöar fram till Onega, dii r 

den möter Mariakanalsystemet stalinkanalen är 226 lun lång 

och har 19 slussar. Exakta uppgifter om djup och slussläng

der har inte offentliggjorts, men det synes troligt att mindre 

jagare och ubå tar kunna passera genom kanalen. 

Under det andra världskriget blev stora sträckor av k a-

nalen förstörda av finnarna under deras offensiv in i r yska 

Karelen. Kanalen kunde därför inte utnyttjas i någon stör re 

utsträckning under hela kriget. Efter kriget igångsatt es 

emellertid omedelbart aTbeten p å att åters tälla kanalen i si ll 

gamla skick. Viss modernisering skulle härvid också äga 

rum. Airb e tet avslutades i juli 1946 och då m eddelades at t 

8 slussar, 19 dammar och e tt stort antal kanalsektioner h ade 

rekonstruerats samtidigt som fäTbättringar hade utförts på 

många platser. Man kan misstänka att kanalens djup ökats 

i samband m ed dessa arbeten. 

Volga-Donkanalen (Leninkanalen) . 

Redan tsar P eter hade tankar p å att förena Volga och D on 

genom en kanal. Under 1800-talet utarbetad es en plan för 

en så dan kanal, m en proj ektet fö r verkligades inte förrän i 
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MosiCv'l. 

slutet av 1939-talet. Genom världskriget försenades arbetena 

~~~ de t v~r 1~1te_ fön:än på våren 1952, som_ den sovjetrysk a 

ssen och 1achon tunde utbasunera, att sanunanknvtnino·-
.; "' 
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en av vallenvägen från Vita Havet till Svarta Havet var full 
bordad. Kanalen börjar söder om Stalingrad vid Krasn oat·
meisk, varifrån man via nio slussar kanuner till Varvara
sjön. Efter passage av tre slussar och två sjöar är man ute 
på det konstgjorda havet vid Zimljanskoj e. Här har m an 

genom en 13,5 km lång, 350 m bred och 35 m hög damm 
dämt upp Don, så att en insjö av Vänerns storlek bil das. 

Via ett antal slussar och dannnar är man sedan fram me 

vid nedre Don och kan fortsätta ut till Azovska-sjön oelt 

Svarta Havet. Volga-Donkanalen har en längd av 100 km 
och torde medgiva passage av ganska stora fartyg, även 0111 

den inte är en molsvarighet till Panama-kanalen, vilket den 

ryska propagandan gjort gällande. KaHalen har döpte; till 

Lenin-kanalen och förekommer oftast under d etta namn i 

rysk press. 

Volga- projektet och M os k va-kanalen. 

Volga-projektet är ett jätteprojekt, som syftar till Volga~ 

uppdämning genom ett anlal stora dammanläggningar m ed 

tillhörande kraftverk. För att sjöfarten skall kunna passera 
dessa dammar erfordras naturligtvis också slussar och kri ng
gångskanalcr. Redan 1937 invigdes den s k Moskvakanalen, 

som. förbinder huvudstaden n1ed Volga och det övriga fl od
kanalnätet Av i samband med invigningen publicerade ryska 

fotografier att döma, har denna kanal imponerande dimen
sioner. Kanalen synes till en början under arbetena ha k al
lats J agada-kanalen efter dåvarande NK VD-chefen J a goda 
(en fingervisning om vilka som byggt kanalen), men när 
dennes stjärna slocknade ändrades namnet snabbt till Mosk
vakanalen. Det är denna kanal som gör Moskva till »dc fe m 

havens hamn». Den har en längd av 135 km och tog fy ra 
år att färdigställa. 

Stora Turkmenkanalen. 

Denna kanal, som skall sammanbinda Kaspiska Havet m ed 

Aralsjön, beräknas vara färdig 1956. Några uppgifter om 
dess blivande kapacitet står inte att finna, m en även hi.ir 

kommer dannnar med kraftverk att anläggas. Kanalens 
längd uppgives till 1.000 km, varvid man dock säkert ul
nyttj ar befintliga floder till åtskilliga hu n dra kilometers 
l ängel. 
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Krimkan a len. 

Om .~n an skall färdas från Dnj ep r till Don måste man 
ta~a ~agen runt Krim. För att undvika denna omväg, som i 
kngsh d to.rde _ _vara mycket utsatt, pågår arbeten på en kanal 

ge_nom Knmi~aset. Denna kanal, som snart torde vara klar, 
~hr en verkhg »oceankanal». Den har en längd av 162 km, 

ar }10 m l?red och 10 m djup. Ä ven här torde övervägande 
strack an ga genom redan befintliga sjösystem och flod armar. 

Dnjepr-kanal e n. 

.. De~ .. är inte alltid som de ryska floderna lämpar sig direkt 
for SJ?fart och genom_ kraftverksanläggningar tvingas man 

o~ta ~Jll omfattan~e kanalarbeten. För Dnjeprs nedre lopp 
f~rehgger ett proJekt på en 165 km lå ncr kanal med 4 5 m 

fJUp länogs .. f~ oden.~ ena o strand. !furu vida 
0

arbetena på d~nna 
..anal paborJats ar svart att saga, men crår kanalarbetena 
lUed den fart de hitintills h aft, så torde även denna kanal 
Vara klar innan å r 1960. 

övriga kanalsystem. 

k Bär har . hitin~ills ~ara berörts de största och viktigaste 
analerna 1 SovJetumonen, men utöver dessa finns det ett 
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otal mindre kanaler, i en del fall byggda redan på 1700-
talet, vi lka förbinder snart sagt alla de större floderna ll led 
varandra. Några av de viktigaste av dessa »små-kana llT» 
är här uppräknade: 

V o l g a-Diina. 
Kama-Dvina. 
Kama-Petjora. 
Kama-Vyljegda (Katarina-kanalen). 
Dnjepr-Bug. 
Dnjepr-Njemen ( Oginsky-kanal en). 
Dn j epr-Duna (Beresina-kanalen). 

Dc flesta av dessa kanaler har troligen ett mycket begrän
sat djup och korta slussar. 

Kanalbyggarnas millionarme. 

Vid en studie av kanalsystemets omfattning, frågar m an 
sig hur det varit möjligt för e tt land som Ryssland (Sovj et
unionen), att utan att produktionsapparaten och landels ek o
nomi helt rubbats, genomföra dessa jättelika kanalproj ek l. 
Förklaringen torde vara att söka i ordet arbetskraft. Redan 
tsar Peter på sin tid använde straffångar vid kanalarbetena 
och detta mönster torde ha följts av alla efterföljande ryska 
härskare. Vila Havskanalen byggdes t ex av över 60.000 slav
arctare. När man ser denna siffra och jämför den med öv
riga kanalarbeten, som på de senaste 10 åren igångsatts clkr 
fullbordats, så har man kanske en förklaring till var a lla 
deporterade från dc baltiska länderna och alla försvunna 
krigsfångar tagit vägen. Utan denna outtömlig:: arbe~skrafts
reservoar skulle kanal- och dammarbetena sakert 1cke va
rit möjliga. 

Kanalernas ekonomiska betydelse. 
Kanalerna tjäna många olika ändamål. Främst använ (l•'S 

dc för transport av råvaror och färdiga pro du k ter mell an 
olika delar av Sovjetunionen. Under senaste kriget tra ns; 
porterades mellan 70 och 50 millioner ton gods pe~·. år pa 
de inre vattenvägarna. Man räknar med att denna s1ffra uu 
över stiger 100 millioner ton. En mycket stor del (c:a 46 ~, ) 
av denna varumängd uppges transporteras på Volga m ed 
an slutna bifloder och kanaler. De varor som. transporterns 
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är främst malm, trä och jordbruksprodukter, men även olja 
och andra viktiga r åvaror torde forslas flodvägen så långt 
sig göra lå ter. Det ryska järnvägs- och landsvägsnätet har 
alltid ansetts vara svagt och den avlastning, som. erhålles 
genom flodtrafiken, är säkerligen betydande. 

Förutom att de tjänar som sjöfartsleder, ingår många ka
naler i jordbruksområdenas bevattningssystem. I vissa fall 
har de emellertid en motsatt uppgift, nämligen utdikning av 
träskområd en. 

Kanalerna utnyttjas i allinänhct inte direkt vid kraftverks
anläggningarna, men de bli oftast nödvändiga vid dc stora 
dammanläggningarna för att sjöfarten skall kunna passera 
dessa. 

För många områden av Sovelunionen är kanalerna nu 
livsviktiga. Längs kanaler och sjöar där kanalerna passera, 
har industrier, varv och kollektivjordbruk vuxit upp som 
svampar ur jorden. För dessa skulle kanalernas avstängan
de innebära en katastrof. 

[{analernas stmtegiska betydelse. 

Att Sovjetunionens kanalsystem har en imponerande om
fattnin g, liksom att det har stor bctY(lclse för landets eko
nomi, torde framgå av ovanstående ' redogörelse. Man stäl
ler sig emellertid frågan i vad mån deras tillkomst främst 
dikterats av ekonomiska skäl eller om militära krav varit 
den drivande kraften. 

Redan Peter den Stores kanalprojekt hade en militär bak
grund, även om han i kanalerna också såg ett medel att, 
hjälpa upp landets dåliga kommunikationer. En granskning 
av de senaste årliondernas kanalbyggen ur strategisk syn
punkt visar, att militära skäl i många fall även här legat 
bakom dessa byggen. 

Genom stalinkanalen kan den röda flottan förflytta lätta 
sjöstridskrafter mellan Ishavet och Östersjön, utan att · vä
gen runt Norge behöver utnyttjas. Vid en konflikt räknar 
man nog också i Moskva med att östersjöutloppen till en 
hörj an kommer att vara spärrade för de ryska fartygen. 
Speciellt torde kanalen vara värdefull för det ryska ubåts
vapnet när det gäller att från östersjöområdet föra över 
båtar till Vita Havet, för vidare operationer i Atlanten . Ös
tersjön utgör troligen fortfarande Sovjetflottans främsta 
nybyggnadsområde. När Stalin-kanalen invigdes 1933 var 
det betecknande nog en avdelning ur den röda östersjöflot
tan, som gjorde invigningsturcn. 
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Huruvida \'olga-Donkanalen tillkommit p g a mili l ~ira 

önskemål är svårt att fastställa, men man kan misstä nka 
att marinministeriet i Moskva vannt förordat kanalens t ill
blivelse. Härigenom får man möjlighet att flytta lätta strids
krafter från Svarta Havet, som i vissa avseenden verkar Ya
ra elt ryskt försöksområde när det gäller örlogsfartyg, till 
såväl Östersjön som Vita Havet. 

Kanalerna öppna även andra perspektiv. Tsar Peter bygg
de en flotta vid Voronezj och överraskade turkarna genom 
att komma seglande nedför Don. På samma sätt kan m an 
nu bygga mindre enheter inne i landet vid d e många van, 
som vuxit upp vid sjöar och kanaler. Man tänker då främ~'t 

på landstigningstonnage och minsvepare, me11 även ubåtar 
torde kunna byggas i områden, som är helt undandragna 
en nyfiken främmande nwkt. Våra dagars ryska härska re 
har i många avseenden tagit efter »den store tsaren» och 
det finns ingen anledning varför man inte skulle göra det 
även i detta fall. 

Om kanalerna spelar stor roll när det gäller fredliga ci
vila transporter, så torde de även göra det när det gäll er 
militära transporter. Den ryska landtransportapparaten to r
de, såsom förut påpekats, ha många svaga punkter. 

Den tunga krigsindustrin är också i mycket hög grad be
roende av råvarutillförsel via kanaler och floder, samtidigt 
som den får sin kraft från de stora kraftverken vid de jätte
lika dammarna. 

Som ett tecken på att kanalbyggena ofta ha rent militär 
inriktning eller avse att höja Sovjetunionens krigspotenti aL 
l;:.an man laga det förhållandet, att det synes vara Röda Ar
mens ingenjörer, som leder de stora kanalarbetena. 

Kanalernas begränsning. 

Kanalsystemen måste tillmätas stor strategisk betydelse, 
men de har emellertid också sina stora svagheter och be
gränsningar. 

Främst bör man här nämna den ryska vinterns inverkan. 
Under flera månader av året är kanalerna i stora del a r 
av landet isbelagda och härigenom ofarbara. Under denna 
tid måste således kanalernas uppgift övertagas av and ra 
transportmedel, i den mån de transporterad e varuslagen in
te är säsongbetonade (t ex spannmål) . Omgrupperingar av 
örlogstonnage måste därför slutföras innan kanalerna frysa 
till i novcmber-dcccm er och kan sedan inte ske igen förrä n 
framåt mars-april. 

GOl 

Kanalernas sJussyslem är vidare mycket sårbara för an
fall från luften och kunna genom kuppartade anfall sältas 
ur funk tion. Den finska förstöringen av slussar i stalinka
nalen är ett gott exen1pel härpå. Sovjetunionens luftförsvars
flyg har därför säkerl.ig~n som en av .. sina. viktigare upp
aifter att skydda de v1ktJgaste slussanlaggnmgarna. Genom 
~skickliga manövrer kan dessutom slussporlar lätt skadas, 
liksom kollissianer mellan fartyg i en kanal för längre tid 
kan göra kanalen ofarbar. 
-- -

Sovj etunionen disponerar genom sitt kanalsystem ett an
tal inre sjövägar, som har stor betydelse för landet ur såväl 
militär som civil synpunkt. Samtidigt som man bör ha detta 
förhållande klart för sig, bör man också ihågkomma kana
lenras svagheter och begränsningar och inte övervärdera 
deras betydelse i samband strategiska överväganden. 
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Litteratur 

»On e of our s ubma ri nes »Av Cmdr Edw. Young, 
DSO, DSC, R. N. V. R. (Hart-Davis fö rl ag, 
London.) 3.15 sid . 

Varj e krigsmakt har naturligtvis mycket som skil j e1· den från andr<t 
länders men det är märkligt hur likartade många seder och. bruk ända 
kan vara framförallt inom skilda örlogsflottor. Det är möjligt att brittisk<e 
flottan härvidlag varit ett föredöme fö'r flertalet mcariner i m:ånga av
seenden och en svensk ~jöofficer borde i varje fall känna sig ganska 
hemmastadd inom the Royal Navy. Denna samstämmighet blir kanske sär
skilt utpräglad på en så, speciell fartygstyp som en ubåt. När därför 
en ubå tsman börjar bläddra i boken »One of our s ubma rines» k a n h an 
helt enkelt inte underlåta att känna s ig h emmastadd och måste då och 
då ni cka igenkännande, när han konfronteras med det dagliga livet till 
s jöss på t ex H. M. Su bmarine Storm eller alla de a ndra ubå tarna, som 
Young lå ter honom stifta bekantskap med. 

Men det är inte bara denne överensstämmelse med sven ska förh ållan
den, som gör boken fängs lande och lä rorik. Det är lika m yclc.et el en 
lättlästa ·s tilen och kan ske framförall t den uppf riskande omedelbarheten 
i de utmärkta skildringarna från engelska ubåtslivet, som inte kan und
gå a tt påverka läsaren positivt. Kanske beror detta till viss del på att 
författaren ä r »professionell skribent», som inte tvekar att presenter a sig 
som »amatör» bland ubåtsofficer a r e. Young t il!hÖl' nämligen the Royal Na
val Volunteer Reserve (motsvarar un g. svenska Sjövär nskåren) och blir 
i krigets börja n uttagen bland n ågra få till ubåts tjänst, genomgår ubåts
skolor, premieras till Fe-utbildning och får snart egna befäl , framförallt 
ubåten Storm om vars krigsäventyr mer än halva boken handlar. 

Young skildrar ingående sin bana inom brittiska ubå tsvapnet och efter· 
som h ans utbildning och passager genom olika befattningar, som Kom O 
går raskt unelan genom krigets påtvingade förhållanden, ·slipper h an 
uppleva fredstidens många gån ger påfrestande »långsamhe t», som oft" 
vill sätta s ina spår på elen »professioneJ!e» offi ceren .. För Young gäll er 
det att komma snabbt in i ubåtstjänstens många s peciella grena1· och 
eftersom han är en vaken iakttagare och h ar god penna, h ar boken blivit 
både lärorik och spännande. Han lå t er läsaren följa med på mänga ubåts
färder a lltifrån en allierad ubåtsbas, Polyarnoe, i närhet en av Murm an sl' 
i norr ända till farvattnen kring Australien nere i säder. 

När AclnlJiralty våren 194.0 anser det nödvändigt att vid en ge·l,ska ubåts
vapnets ansvällning tillgripa utvägen att jämväl fylla dess befälskader 
med officerare från R. N. V. R., uttages bl a Young till ubåtsutbildnin g. 
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gan beskriver sitt första möte med en ubåt, s in första dykning och de 
olika u tbildningskurserna och man tycker s ig känna igen ganska mycket 
från u tbildningen inom vårt svensk a ubåtsvapen. Han trivs bra redan 
n·ån början och nä1· hans ä ldre skeppsk am rater börjar få egna befäl 
på olika ubå tstyper, blir han av dem ofta kallad till olika befattninga1· 
ombo-rd i enligh et m ed det engelska systemet att varj e FC h a r möjlighet 
att själva välja sina KomO . Young blir därför snart 1.0, en båda i Eng
land och hos oss. efte rtrakta d befattning. Under si n tid som KomO hinner 
han upple.va ett och annat. Så beskriver han t ex en kollision i öppet 
vatten, som sänder ubåten räddningslöst till botten i mörka n at ten och 
tvingar h ela beHättningen att ta s ig upp med ancln,ingsapparater ell er 
(tack vare de t ringa bottendjupet) genon~ s k »fri uppstigning». Sina 
sammanträffanden med de dåvarand e allierade i en nordlig r ysk bas 
skildras också ganska dras tiskt. 

P å nyå ret 1943 anses Y. mogen att bli s k »perisher» el v s att genom
gå den sär skilda kurs utan vilken en engelsk ubåtsofficer ej k a n få 
eget befäl. K ursen ä r (liksom nu ) fö rlagd till Fort Blockhouse. Ports
mouth (besökt av några svenska ubåtsofficerare efter kriget). Här bli r 
det mest träning med »attack teacher» (en motsvarighet till vår svenska 
»Valrossen») som fl itigt nyttjas i engelska flottan och som även före
kommer omtbord på vissa moderfartyg för ubå tar. Man har också skol
mäs siga övningar till sjöss, vilka tydligen normalt e j ingå i engelska 
Kom,O utbildning. E.fter slutad kurs får Y. sitt första befäl, en gamm al 
f d amerikansk ubå t , som blott utnyttjas som s k »clockwork mous e» 
d v s må lfartyg vid ubå tsjaktövningar. Ma n medför inte ens torpeder 
ombord , m en Yong får i stället god tid att lä r a sig att manövrera en 
ubå t. H a n s ··skildring av s in första losskastning m ed ubå t som FC väcker 
säker t till livs m å nga minnen hos varje äldre ubatsofficer! Han skildrar 
också med frejdigt mod en del upplevda mindre tillbud. 

Efter n åg-ra månader komm,er slutligen den kommendering, som väl 
varj e ubåtsofficer en gång hoppas på, nämligen att utses till chef på 
»ett ny bygge·», aLt få vara med om en båts fä rdigställande och som dess 
för,ste F C söka skapa ett lyckligt fartyg och därmed ha utsikter att 
kunna gör a en insats vid landets försvar. Den nya båten är just Storm 
- en ubåt av ung. sanima storlek som vå ra senaste sven ska. Young ser 
sin båt för första gängen f rån dockkanten och går ombord för att träffa 
fartygsingen jören, som (liksom hos oss UM) brukar vara förste man 
ombord under byggn ads t iden. Han skildrar 's ina aningar visa vi Fl sålunda: 
»8torm. var hans s tolthet. Och nu i stället för elen man av jän1 han un
dermedvetet h ade hoppats på hade man sän,t »a k id of an RNVR-Lieute
nant t o drive his precious submarine around th e sea. H e felt all the 
natural antagonism of th e professiona l fo r th e amateur.» Men det visade 
eig sna rt att Young och ha ns Fl skull e b li de bästa skeppskan1,rater och 
få fö-ljas åt ända till krigsslutet. Storm genomgå r <ina många leverans-
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prov, vilka i stort tycks likna dem vi själva utföra. Bland de sis t a är 

att Storms l. O. får föra fartyget under ett bullerprov medan FC sjäJv 

på en hydrofonstation i land får konstatera hur alla olika motorer etc 

ombord ger mer eller mindre röjande ljud ifrån sig. Seda n kommer ocks~ 

den noggra1ma trimningen av besättningen, som. skall göra ubåten till 

ett användbart krigsinstrument. Skjutövningar med torped och arti lle ri 

shockprov med sj unkbomber, snabbdykningar undan uppdyka nde fp l etc: 

Innan Young är klar för fronttjänst hin~1er han t o m. uppleva en de

sertör, som bland de skotska bergen söker gömma s ig undan besvllr!ig. 

heterna på en ubåt i krigstid .. Men han fångas snart in och Young be. 

rättar: »The best solution for hi m and for his m essmates would have 

been to get him transferred to another submarine, but this was no t 

allowed to do. I must make the best of my doubtful number and n ot t ry 

to unload him on to another unfortunate Commanding Officer. So I ha cl 

to take him back». En sund princip förefaller det! 

Så. blir Storm »a submarine at last» och anses mogen för krigsmässiga 

uppdrag, som snart skulle föra henne vida omkring. Läsaren får med 

Young uppleva många spännande uppdrag och händelser, som. h ar myc

ket att lära kanske framförallt en ubåtsman. När Storm den 8 april 

1945 med Jolly Roger traditionsenligt hissad på periskopstoppen stävar 

in mot Fort Blockhouse igen efter sin slutliga krigsfärd har hon till

ryggalagt nära 10Kl.O OO mn och varit 1.400 timmar under vattnet (en fö r 

våra dagars ubåtar i krigstid onekligen nära nog idyllisk proportion) . 

Men man hm· haft m.ånga, svå ra perser att g·enomgå, vilka säkert bi

dragit till att svetsa sam.m,an den praktiskt taget oförändrade besätt

ningen till en så lycklig enhet, som är varje ubåtschefs dröm. och stolthet. 

Man vill livligt instämma i det omdöme om boken vilket ges i dess fö

retal av amiralen Sir George Creasy, som enligt egen utsago »Ilad the 

honeur and happiness to command the Subniarine Branch of the llo~·al 

Navy fr Sept 1944 to Oct 1946.» Amiralen hoppas att boken skall bliva 

läst av en talrik publik och är säker på att alla dess läsare, skall dela 

den beundran och tillgivenhet som personalen i Royal Navy kände fö r 

sina vapenbröder från Royal Naval Reserve och Royal Naval Volunteer 

R eserve. I det avseenden har boken även helt visst mycket a tt lära varje 

svensk sjöofficer. 
G. Bolli n g. 

Separattryck av Kapten Y. Roilots avhandling 

Artillerimaterielens utvecklingsten
denser under senaste decenniet 

finnes till salu hos 

Tic/skrift Sjöväsendels redaktion 

Pris 2 kr. 
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