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oet tyska ubåtskrigets problem under VK 2 

Ett k apitel ur »Deutsch e Schicksalsjahre» av viceamiral 
!(ur t Assman n . 

Med författarens tillstånd översatt av H. ENGSTRöM.'~) 

I. 

Den h ållning, som den tyska ledningen, särskilt sjökrigs
ledningen, intog vis-a-vis ubåtsvapnet som sjökrigsmedcl, 
präglades av en. oförställd ?Ptimisi:_t ~nd~_. Lill_ det b~ttr~ ~lu
tet. Trots a tt vissa anlednmgar harttll iorcfanns 1 horJan 
av kriget, vilka synles bliva bestyrkta under förloppcl av 
det för s ta lzrigsåreL är denna optimism även Yid etl myc
ket välvilligt bedömande svår alt förstå med hänsyn till det 
svåra b akslag, som träffade ubåtskrigföringen på vå ren 1943. 

Fö r att klargöra orsakerna till den tyska ledningens in
ställning till ubåtskriget måste vi göra en blick tillba ka i 
tiden, ända till del första världskrigeL Den tyska uppfatt
ningen var nåmligen gr undad på de slutsatser, som sjökrigs
ledningen trodde sig kunna dra ga av händelserna 1nl:J --1918. 

Det första världskrigels ub å tskrig mot sjöhandeln börja
de i februari 1915. Från första början fördes det i splitt
ringens tecken; mellan den tyska amiralstaben och d en po
litiska riksledningen rådde djup söndring. Den förstnämnda 
ville från början föra ubåtsk.riget m ed den slörsta kraft, 
som var militärt möjlig; utan hänsyn till de neutrala län
ders intressen, som drev handel med England. 

Den politiska ledningen företrädde en molsatt ståndpunk t, 
nämligen att de n eutralas intressen, vars okränkbarhet ga
rantera ts d em genom dittillsvarande folkrättsliga bestäm
melser, måste ges vittgåen de hänsyn, emedan eljest konflik
ter kun de up])stå, vilka kunde leda till dessa staters intt·ä
c~e .. i kri get på fiendemakternas sida . De härav följande mi
lttara nackdelarna, d v s minskningen i resultat, måste tas 
80lll ett nödvä ndi at ont. Till J. anuari 1917 stod elen r)olitiska ------- ,, 

'l Kurt Assmann: Deutsch e Schicksalsjah re. Historisch e Bilder au s 
~~11 zweiten vVeltkrieg und seiner Vorgeschichte. Eberhard Brockhus, 

tesbad en (19 51). 
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ledningen, företrädd av rikskanslern von B?tlmwn 1~ Hrl}]_ 

wca och utrikesdepartementet, so1n segrare 1 dctla !Il lern· 

tyska meningsutbyte. I ~örjrrn !lv ,1~17 gav ck cftc.L f ii,· de'~ 
militära trycket. D-en 1 februan ~orJ.adc. det s k »m nsk riin k. 

ta ubåtskriget». I början av apnl Lillka1~nag~w .den. mncl' i

kanske presidenten \Vilson att USA hade mtratt 1 knge t 
11101 

Tyskland. . .. o. . 
Som. väntat medförde det omskrankta ubalskngel en Y~\ lc] _ 

sam ökning av ubåtarnas sänkningssiffror. År 1917 sänk tes 

månatligen upp till 800.000 brutto~01; han~lclst~nn age. Den 

situation, som härigenom uppstod 1 Stmbntanmcn, hlcy ut

omordentligt kritisk. Under åren 1915 och 1916 h ade den 

engelska regeringen visserligen ansett ubåtsfara.n v ~Ira a]]. 

varlig m en inte dödlig; .m?tåtgär~erna hade .vanl energiska 

men hade ännu inte tag1t 1 ansprak alla krafter, som kunde 

uppbådas. När emellertid redan vintern 19~6-1~·1 7 sänk

ningsresultaten för det då alltjämt s.1som »m.si~ran ld» fö r

da ubåtskriget nådde den avsevärda n} ånad~s1ff~·an 300 .0~0 

bruttoton- huvudsakligen beroende pa dc~1 okmng ay uba

tarnas antal som inträtt -- och dessut01n v1ssa tecken tydde 

på ett en ö~ergång till oinskränkt ubå lskrig förestoc~.c, in

trädde en ändring. Det ligger i engelsmannens }-:aral~.~a r, at,t 

han på allvar vidtar åtgärder mot en hotande rara forst da 

han »har kniven på strupen»; men också att han m ed. upp

bjudande av alla medel och med s~or scgh?,t sam~ar s.J g til l 

heroiska ansträngningar för att bh herr~ over s~ lw~.tHl~le!L 

En sådan vändning inträdde nu. En lämplig orgam~~tor fann 

den engelska regeringen i den nyutnämnd? f(_)rstc SJolordens, 

amiralen lord Jcllicoe, person. Men vad v1kttgare ' :ar - ge

nom Förenta staternas inträde i kriget kom ocksa de out

tömliga resurserna i detta land att stå till förfogant~ ~- Mec; 

den yLttersta anspänning av egn~ kra~tcr och. med 1\Fd_P, ~~ 
Förenta staterna lyckad:s Storbnta~.mcn att t:l~ slu~. f a ovC

111 
hand i kampen mot ubatarna. Det ar emellertid stall l u lo. 

allt tvivel att - liksom på Frankrikes slagfält - P SA .s 

krigsdellagand~ med~ört ~vgö~·an~l~t också i sjökri~el." rsalt 
Den ekonomrska s1tuabon, 1 v1ll ... cn England hlc\ fo 

6
_ 

genom det tyska ubåtsl~rigets verkningar, stude.rades ... ~~~·, 

crrant av den tyska anuralstabcn. Det fattades ~nte l Eft r 

~om varnade för en överskattning av dessa verlm.mgar . .., ett 

l · 'l f"· · l l -et a 
kriact fick den kritiska g·rans 011ngen Vl -:a or JC 10 .. '. 

1
._ 

"' c b o t b .. t l l o a 
inför det tyska folket framställa de tyska u a s csa ni1 ,., •

1 
. • • o 1 ger son 

nas utomordentliga prestatiOner l sa gynnsam r. ac . jet 

möjligt. Alla underrättelser, som. kunde tydas bil aH l 
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·nskränkta ubåtskriget nästan bragt England till avarun

d~Jl~ r and,. mottogs därfö1: m~d iver och ~!clgavs allmänhe

ten 1 f e ts til. . Det tyska anurahtctet kunde dän· id också åbe

ropa yttranc~.cn av 1eclal1(!e personligheter i de forna ficnde

l[indei:na . .. Na1: cle!1 amenkanske amiralen Sims efter Ame

rikas m trade J l~nget kom till London för ntt koordinera d e 

båda angl?.:ach~~ska 1?1aktemas krigsansträngningar blev han 

närmas t f~rskrackt over den pessimism, med viU\:en lord 

Jellicoe malade Stm:britannien~ läge i dc dys traste färger. 

Det var helt naturligt att Jcl11coe gjorde f'å, tv han ville 

sporra amerikanarna till omedelbar och fullstänclig anspän

ning. av alla .krafte.r. N.är \Vinston Churchill efter kriget 

publicerade, sma ~~ngs1.111nnen, kunde läsaren dra den sl ut

satsen , att Sto.~·bntanmens öde i verkligheten hängt på en 

tråd; att <_lct n ~~t~n var elt under, att England ändå till slut 

ö~ervunm~. ubaLsf ::m'.li~. Också detta va1· naturligt; om man 

bl1~· heue ~.vcr e ~ 1 fa~:hg. situation, så framslttr den egna pres

tatwnen storrc, JU dodl1gare faran fr:unslälles. 

Det oinskränkta ubåtskriget, som hade försatt Storbritan

nien i cJcn J~:ekät:a situationen, h ade igångsatts först elen 1 

f~bruan 191 ~· Inhll dess hade den politiska ledningen för

lundra t att sa skedde. Vad låg alltså närmare till hands än 

den s~utsa~.sen, ntt målet. skulle ha nåtts, om man satt ig~tng 
c~et omskr~mkta ubåtskngct betydligt tidigare; att den poli

t!ska .. lednm~~n vore ansvarig för dess misslyckande? Y ad 

lag narmm·e an slutsatsen, att man även i ett kommande kricr 

kunde ställa de högsta förväntningar på den avgörande ver~ 
kan av et.t med all kra_ft f~rt ubåtskrig ? 

p e1_1 kngsvctenskaphga forskningen hade emellertid kom

m.lt h ll andra resultat. Enligt dess åsikt hade under första 

varidskriget ett avgörande kunnat nås genom 11Låtskrigct cn

~ast o.m et~ stort antal ubåtar hade stålt till förfogande rc

ct!n VId kngcts utLr~lt: 1 ) Dc~~.a ha_de la~nnat rikta förintan

fåt s1 ~g mot c!cn ~n~hsk.a SJotrafiken I~m.an motst.~'\nda_ren 
O t bd att ot.Qamscia sm motverkan 1 full utslrackmn2·. 

.. enn.~ tidrymd kunde uppskattas till omkring tv{'t år. Dem~~ 
~~~rlagsenhet måste vara rättesnöre t i-ivcn för e lt framtida 

1:1Igsfa.~~·. Ty på läng sikt hade motm edlen stö rre utveck

f:~~gsnloOJhgl~ etci: än ul?~ls':apnet självt. A;· (~et faldm~1 a tt d en 

]1 rgangsnk~ mtcns.If~ermgen av de hntl1ska motatgärder

g~ :a?e satt ll1 samtidJ~~t med att det oin skränkta ubåtskri

~altes kunde vrdare dragas d en s1ulsalsen, att den-

' ) Det tyska ubåtskriget igångsattes i februari med endast 21 ubåtar. 
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n a intensifie ring o t vi velakligt skulle h a kommit tid i o are 
d?l oinskrä~1kJa ubåtsk~· i gct hade p å börjats i elt tidigare' s0 111 

dwn~ av kngct.: Den kngsvc.tenskap.li?a fo~skningcn payi ~a~~~ 
slulhge:1, a~t aven v.ap.enhJalpeno fran Forenta staterna d; 
l~a~le statt lll~ den bnltlske motstandarens förfo gande pa " 
l1thgare stad mm. ett 

Detta sista konstaterande mötte bestämt motstånd i led· 
l · l t D ll ·· f"' l l l' dn-( c marma (t ' C sar. c a ar ·or ( ar 1gt, ty genom d et bl 

del ~i~l ,slut mn,~:inen, som tillvit.ade~ at~ ge~wm ubft lskr ig~~ 
~~~·f m 01 saka t .l' orent~ staternoas m tr~de 

0

1 knget och dänned 
kugcts olyckliga utgang. Fran m annhall uppsl::tlld es här
emot en ~:s, som man med alla m edel sökte bevisa, nii mli
gen att Forcnla staternas inträde i kriget inte hade h aft nå
gol. s~mnu~wnhang med ubii.tskrigct, och att d etta sn~u·are 
haft fman~1ella och psyk.olog1ska grunder. Eftersom Förenta 
slater~1as msa~.~ vant kl'lgsavgörandc blev klarläggandel av 
de skal, som foranlett president \Vilson att i al)ril Hll/ för
klara krig, en historisk uppgift av första r angen . Den har 
därför angripits med största grundlighet och n~ed a nlitande 
ay .alla tillgängliga källor. Forskningsarbetena ha i ko rthet 
g1v1L det resultatet, att öppnandet av det oinskränkta ubåts
kriget varit den omedelbara orsaken till Annerikas intråde 
i kriget i april 1917, men att denna anledning icke ensam 
skulle ha fört till krig om inte andra viktiga f~klorer, bland 
annat j nst de ekonomiska intressena och därj~imte den lys k
fienl.liga f:oll~stämningcn m m, hade yrkat på krig. Ohållba r 
var 1 varJe fall tesen, att det 1Hl7 inte fanns något kausal
sammanhang mellan påbörj an det av det o inskränk ta ubåts
krig~ t och Förenta staternas krigsförklaring. Den tyska krigs
mannen, hos vilken den krigsvetenskapliga forskningens re
s~tlt?-t ~unnit ringa intresse och föga anklang, gick ~mc lle r
lld m 1 det andra världskriget med denna uppfattning. Un· 
der dessa omständigheter har det för ledningen av det nya 
ubåtskriget varit av allra största betvdclse alt en av dc förs ta 
order, som sjökrigsledningen fick "av H;tler vid d et andra 
världskrigels utbrott, l ydde: sjökrigsledningen skall föra sjö· 
kriget så, att incidenter med Förenta staterna under alla om· 
ständigheter undvikas! 

Genom denna order slod sjökrigsledningen vid krigets bör· 
j an inför samma problem. som.\ första världskri :Jet: hur 
skall ubåtskriget kunna föras verksamt utan att k~nfliktcr 
uppstå med neutrala, särskilt Förenta staterna; konflikter 
som kan medföra vederbörande lands inträde i kriget? t 
Storamiral H.aeder hyste i september 193H den åsik ten, at 
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vsN und~r al!a förhåll~nden fön eller senare skulle kom-
01a med l knget, hm ~n det tyska sjökriget fördes. Man 
j{an antaga, a tt ~d?lf I~1tler hade samma uppfattn ing. 

Om deJ~ ':ar ~1kt1g.' sa va r d et betydelsefullt att fördröja 
vsA:s kngs1:1t~·ad; hll dc~ ögonblick, då Tysklands militära 
]äge ha~c b.llYlt sa konsoltderat, a tt den uye motståndarens 
inträde 1 knget saknade betydelse. Också härvidlag stod man 
inför: samma problc!n som i första världskriget. Efter Ru
m~mens .ncf:erl:~ vmtcrn 191~-17 hade den tyska 1.1ögsla 
]{ngsledmngen .tott, att den tJdpunktcn hade konnml och 
i enli~het ~~ärmcd l~rävt .rikskanslcms medgivande att börja 
det owsl~rankta ubatskngct. Della var ett misstag. I andra 
världskngct måste man undvika, att den tyska 'lcdninacn 
upprepade samma miss Lag. '' 

, u.~1d e~· d~t att i fö~·sta världskriget ubåtskriget var förc
mal for forbrttradc strHler mellan amiralstabe n och ulrikcs
d~part.~mentet ända till den tidpunkt, då det öppnades i 
o~n~kra nl\:t form, har d~n tysk~ sjökrigsledningen fr:l.n försla 
bo.r~ ~~l a': det .. andr.a Yarldskngct beredvilligt fogat sig i de 
nnhtara mskrankn.m~ar, som pålagts den av politiska o r
saker, och uta_n sldnmgar .samat:betat med utrikesdeparte
mentet. I e.:1llgl~et med sm phkt har d en ständigt på
yrkat en sl..:arpnmg av dc använda metod erna men alltid 
e.~·känt politikens företrädesrätt, när det gällt att a~r~ö ra 
sattet för krigets förande. ' b 

De.~l tyska regeringen hade år 1936 antagit 1920 års Lon
clo~1~.ordrag angå~nde ub.~tar. De för ubåtskriget viktigaste 
~e,tamn~_clserna .. l delta fordrag angav, att ett handelsfartyg 
kund e sankas fc_>rst efter ~tt hava anhålELs och undersökts, 
ocl: sedan man 1 e1:fon~erhg ~rad sörjt för besättningens sä
g.erhet. Uttrycket »l erforderlig grad» ansågs därvid ej vara 
hllfred~.tällt o cnb.~rt om besältningen på öppna havet,· d v s 
U!o~n !'ackhall for land eller andra fartyg, gavs tillfäll e att 
~a l hatarna. Dessa bestämmelser å tergavs näslan ordarrrant 
} .. ~e ny? tysk a prisreglemenle, som h~de färdigställts ~trax 
f~~ e ~~~·!gsu.tbr~ttet: Ubå tama bcon~rad~s a ~t noggran t följ a 

.~ esknfte1na 1 pl'lsreglementet. Fran forphktelsen att verk
~talla .. anhållan voro de befriade - i överensstämmelse med. 
ollerattens regler - i fråga om: 

a) fartyg, som utan vidare kund e fastslås vara trupptrans
portfartyg; 

b) h andelsfartyg, som konvoj erades av krigsfar tyg eller 
flygplan ; 
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c) h~~lHlelsf.<~rl-':.g, son: deltog i stridsh~ncllingar cll c'l' ru _ 
vandes for ovcrbnngandc av undcrattelser. 1 

.. Del ha.de inte lyc~~ats att före kriget genom i.ntcrna1 io nc!], 
f<?.rha~Hllln~.ar l~hu·lagga dc beslyckade lwndclsfartygcn:, l'u ll;:~ 
rattshga . sl~llln 1 .n ~ em~dan .d~ berörda statemas in lrcs:'cn i 
d~Ima vik!Iga fraga gmgo Isar. Den en~elska uppfatl nlllgen 
gick ut pa, .?tt ?tt beslyckat handelsf~~rtyg bo~·d c nlnj uta 
samma folkral ls~1ga skydd som de obc~'ap1:ade fartyg'~ll, ef
tersom bestycl~mngen ~hade enbart defensiv l~arakbr. Den 
tyska uppfattmngci?: mastc. vara den m?tsatta J . ett k ri g ll lcd 
r~.ngland. I forsta varldsknget var det mgen llll!H!rc ön j) I'C

sidcnt \Vilson, som dc facto hade accepterat det best~ ek ade 
handelsfartygels särställning. T r ots sin krafljga oc h oJ ncd
görliga insats för am erikauska medborgares rättigheter på 
havet lwr presidenlen aldrig fört saken vidare vid dt' tiiJ
fällen, då dc amerikanska liv eller varor på clt h es l\·cka t 
handelsfartyg kommit lill skada genom tyska krigslw nd
lingar. Han tog aldrig avstånd från den uppfattningen, att 
det på grund av ubåtens konstruktion och så rbarhel &i r nmöj 
ligt för denna att inlåta sig på en strid i övervattcnsHig<' med 
ett bestyckat handelsfartyg, och att det senare därför gent
emot ubåten inle kan åberopa samnw hänsyn som fo lkriil ten 
har fastställt till den fred liga handelssjöfartens sky dd . 

Få timmar efl cr det lysk-engelsk:a krigets utbrott, den :~;0 
1939, si.inktcs elen brittiska passageradmgaren »Atheni a» n l~u 

varning av en tysk ubåt i Nordatlanten med en för lu st av 
120 m~inniskol i v. Då sjökrigsledningen först inte fick nagon 
rapport om sänkningen från någon av dc ubåtar, som Yo ro 

lill sjöss, och det syntes otroligt, att en ubåtschef sk ulle ha 
handlat i skarp molsållning till erhållna order, avvi ,adcs 
anklagelserna om all en tysk ubåt skull e vara den skv ld ige. 

På I-Iitlers order vidhöll man detla förnekande iiYCil see 
dan de l klarlagts, a tt de t i verkligheten var »U 30», som u lan 
varning hade sänkt »Athenia», emedan chefen trodd e>, a tt 
han hade en hjälpkryssare framför sig; ett misstag, som så
tillvida kunde förklaras som »Athenia» påträffades Iil. ng t 
utanför de fredstida brittiska sjöhandclsvii.garna - pa ]aL 
5644, long. 1-!05. I den dumm.a historia, som den tvsk a pro
pagandan serverade, n~imligen att ångaren sjunkit gcnoll l en 
bombexplosion, anordnad av Mr Churchill för att skapa en 
tysk-amerikask incident, hade sjökrigslcdninaen ingen del; 
ej h eller kunde sjökrigsledningen föi:-hindra dess SJ;r id n ing, 
emedan man där ställdes inför fait accompli, 

551 

för . d e~_l ~yska .. sjökr~gsledni.ngen o hade »Alhcl~ia»-fallet 
reket olagliga folJder. A ena sidan astadkom det 1 utlandet 

d~J1 o:·ikli~a uppfattningen - son; begärligt. ~nan:~~:n.ades .~v 
del1 fien.thga yropag~ndal~ ---: att. fyskland fran ~Ol'Jall for: 
le ett omskrankt ubalskng 1 stnd med Londonfordragct; a 
~ndra sidan beordrade Hitler, för att i fortsättningen före
bygga l!knande .. intermezzon, att inga son~ helst sh}dshm.Hl
Jiugar fmge utfaras mot passagerarfartyg, mte ens da dc gick 
i konvoj . Passagerarfartygens härigenom uppkomna särställ
ning, som gick långt utöver prisreglementets föreskrifter, 
blev bestående för lång tid. Det dröjde till sommaren 19-10 
innan den su ccessivt unelanröj des. 

Ytterli gare en inskränkning utöver prisreglementet påla
des sjökrigsledningen under d c första krigsveckorna därige
nom att Riter, som ville låta Frankrike öppna fientligheter
na, beordrade att krigshandlingar fick företagas mot fr anska 
fartyg endast som svar på angrepp, och vidare att prisret;
lementets bestämmelser ej finge utnyttjas mot franska han
delsfartyg. Härigenom komm.o de senare i ett bättre läge än 
de neutrala. Detta anfallsförbud upphävdes den 24/ 9 1939. 

Den strikta åtlydnaden av prisreglementets bestämmelser 
och därmed av Londonfördraget hade till självklar förut
sättning, a tt handelsfartygen inte vidtog åtgä rder, som stred 
mot de för dem gällande internationella bestämmelserna. 
Det dröjde dock in te länge, innan detta inträffade. De eng
elska handelsfa r tygen fick order att rapportera tyska ubåtar, 
då sådana siktades - varigenom de gjorde gemensam sak 
med den brittiska underrättelsetjänsten - ; och de uppma
nades att nattetid fr amgå försl-.ännade och bestyckade med 
uttrycklig order att gå anfallsvis till väga vid sammanträffan
de m ed tyska ubåtar. 

. I överensstämm else med folkrättens regler ledde anvä nd-
11ll1gen av brittiska handelsfartyg i underrättelsetjänst den 
24/ 9 1939 till en order från sjökrigsledningen, att vapenmakt 
skulle användas mot alla handelsfartyg, som gjorde bruk 
av sin r::dioanhi~gning vid uppbr.ingn~ng enligt ~?ris~egle
lllentet. Till ordern fogades, alt raddmng av besattmngen 
s l~ulle eftersträvas. Mot förski.innad c fartyg medgavs 2/ 10 
0tnskrä nkt användning av vapenmakt, eftersom förskärm.a
de fartyg om natten inte kan skil jas från hj älpfartyg. Dessa 
1lledgiv anden inskränktes dock geografiskt, närmast till hg_v::;-
0lllrådet utanför England och Frankrike mellan 44° och 62° 
11?rd och m ellan 7° väst och 3° ost. Områdets västgräns ut
VIdgades den 4/ 10 till 15° väst och den 19/10 till 20° väst. 
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Det ~örs ta fall då :u _h an.?elsfartyg gjorde ~ ruk av si n b _ 
stycl~mng mot en ubat_ n~traf~ade redan den 6/9 . Denna d~ 
beskats U 38 av den bntl1ska angaren »Manor». Den 2(i \) lil\g 
kännagav förste amiralitctslorden, att d c brittiska han det 
fartygen beslyckats mot ubåtar. Detta tillkännagivande fö ]~
des den 1/10 av en an;isning frå_~1 amiralitetet ~ill h andcd~ 
fartygen : »De tyska ubatarna anvanda en ny taktik; cn t:. cls[· 
fartyg uppmanas att rätta sig efter förhållandena och up~: 
mana~ a lt ramma ubåtarna.» - Det tyska motdrage t hä r till 
var I-htlcrs order den 4/~0, som medgav obegransat bruk av 
vapen mot alla handelsfartyg, som ldarl kunde konstnlcras 
vara bestvckadc. 

Alla i "den aktuella situationen möjliga . åtgärder för att 
rädda besättningen skulle vidtagas. Emedan denn a order 
fortfarande inte gav ubåtarna något skydd mol handelsfar
tyg, som hade sin bestyckning maskerad, utsträcktes nvss
nämnda medgivande den 17/10 till att gälla alla f i en t liga 
handelsfartyg. Beväpningen av de brittiska handclsfnrlygen 
hade under tiden gjort sådana framsteg, att elen i fortsä tt
ningen kunde tas som regel. Därmed hade man på säll och 
vis nått slutet på utvecklingen av förh f1llandct mellan ubå
tarna och handelsfartygen. En särställning in togs alltjiimt 
av passagcrarfal'tygen, vilka som tidigare inte fick angripas 
ens om de voro bestyckade elle r gingo i konvoj . 

Den internationella militärdomstolen i Niirnbcrg avgav 
den 1/10 1H46 följande utlåtande angående det tyska ubåts
krigets berättigande: 

»Kort efter krigsutbrottet bestyckade amir al itetet h andels
fartygen i euliahct med bestämmelserna i 'Handbok m ed ::~ n 
visningar för handelsflottan' av å r 1938, lät dem i flera fa ll 
gå med beväpnad eskort, gav anvisningar om a tt vid sikta n
de av ubåtar positionen skulle r apporleras pr radio och in
förlivade härigenom handelsfartygen med det marina t~ n·' 
derrättelseväsendets varningssystem. Den l oktober 1930 till
kännagav det brittiska amiralitetet, att dc brittiska lw ndels
fartygcn hade uppmanats att ramma u båtar, då sil. var 
möjligt. 

På 'grund av dessa fak ta kan militärdomstolen icke för
klara 'Dönitz skyldig på grund av sitt sätt att leda nhå ts
kriget mot bestyckade brittiska handelsfartyg.» 

Problemet angående behandlingen av d c neutrala var s":~ 
rare att lösa, folkrättsligt sett. Om kriget mot de britti ska ; Jo
förbindelserna skulle m edföra avgörande r esu ltat , så Jll H5t,e 
självklart också tillförseln på neutrala fartyg förh ind rns-
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t fo lkrättsliga underlaget härför utgjordes förutom av 
~~ten till aubålla n och undersökning av lwndelsfartygen, av 
\ så k oJlade kontrabandsbeslämmelserna. »l(on traban(h 
~,:r enligt -~l cfiuili _onen. ~l~t g?ds, soom d[rck_t c_ll er indir~_kt 
kunde anvandas for m1ht?ra andam_al e1_lcr, 1 ~~JClare b~mar
j·eJse, allt, som kunde starka den fiCntllga kngspotentwlcn. 
\ rarj e stat måste vid c~t krigsutbrot~ i e1~ kontrabandlista till
]'ännage vad som enligt dess uppfattnmg vore kontl·aba nd. 
Den tyska kon.lraban_dlislan var upp_tagcn i pris~· eglemcntet. 
Omedelbart efter kngsulbrottet ntvHlgades dc l fred sam-
111anställd a kontrabandslis torn a betydligt, den engelska den 
3/ 9, den tys~w 12/D. ='Jcutra~a fa_~· tyg, som föl"{lc kOI_ltraband, 
fingo uppbnngas. Om mer an halflen av lasten ntg.Jordcs av 
kontraband, si1 dömdes fartyget genom prisrältsltgt förfaran
de förb rutet. Om det sistnämnda med säkerhel kunde för-· 
vänta s, fick det uppbringade fartvget jämlikl artikel 73 i 
prisreglementet sänkas på plalsen, om det av militära skäl 
inte var möjligt a tt införa det i hamn. 

De i prisreglementet fastslagna bestämmelserna för upp
trädandet gentemo t neutrala h a ndelsfartvg iakttogs noggrant 
av ubåtarna, men misstag för ekomma ibland, emedan ubåLi
cheferna misstänkte, atl de neulrala beteckningarna miss
brukad es av fientliga farhg, särskilt då de neutrala farty
gen uppträdde oskickliat. Det blev ocks :'\. snart kla rt, all den 
tidskrävande processen med anhållan och undersökning, var
vid ubflten i marschläge var utsatt för anfall av fientliga 
stridskraft er, särskilt i kustfarvatten var en militär omöjlig
het i flygets tidsålder. A v denna orsak måste ubiHskriget i 
Nordsjön inställas redan den 20/0, då prisreglementet allt-
jämt gällde. ~ 

Det eftersträvansvärda målet borde alltså Yara att förmå 
d? neutrala att inställa sjöfarten på d c engelska hamn::~rna 
pa grund av dc därmed förbundna farorna. Redan vid krigs
~tbrottct fick de tysk a ubåtarna anvisningar om att ej stoppa 
Italienska, spanska, rysk a och japan~ka fartyg, då utrikes
departementet hoppades att på politisk väg kunna hind r a 
kontrabandstransnoder från d essa vis-a-vis T\"skland väl-
Villigt inställda länder. . 

D.en 4/ 9 förbjöd president Roosevelt i överensstämmelse 
~ned den amerikanska neutralitetslagstiftningen - vi skola 
1
• annat sammanhang komma tillbaka till d enna - ameri
kanska h andelsfartyg att färdas i de så kallade stridszoncr
~a. Efter denna händelse tillställde den tyska r iksregeringen 
cen 24/9 övriga neutrala länder en not, i vilken man varna-
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dc för att befar?- de engels~~a ~ch ~ranska kustfarYalt ncn Nt 
grund av de existerande SJo_J~ngsnsk~rna. E~tcr alt 111,1 n lln 
della sätt hos de neutrala Janmat vagen for en skarp nina 
av sjökriget, följde så den 6 januari 19-10 tillkännagi\ cl lldet 
om det första så kalJade »opcrationson~råt~eb> --::- zon A i 
farvattnet nordost Skotlland - Orkncy-Shet1anclsoarna lllct
l an lat 5100 och 5600 och long 0000 - 0-100 väst - i vi lket 
ubåtarna medgivits sänka ~iven neutrala fartyg utan varn ino 
Frmn till 2L1!5 1940 lilkonuno ytterligare zoner utom zon A 
med resultat att ringen omkring England var sluten fran och 
med detta datum. Inom clt område av 60 till 100 n. m . bredd 
runt om EnrJland och vid franska kusten utsatte sig hiir igc
nom alla fa~·tyg för att bli anfallna utan varning. Lll d<~ n
tagna voro alltjämt passagerarfartygen , handelsfa rtyg ti ll 
hörande dc tidigare nämnda välvi1Jigl: neutrnla Hi nde rna 
och, på grund av en särskild ekonomisk överenskom me1se 
med Danmark , de danska så kallade »Malteserfartygell». För 
ubåtarna för elåg ett militärt sett hart när olösligt p rob lem 
genom .. att _de alltjämt vo~o tvin~a.de att i __ omrt~d~ n n:ed 
stark fientlig motverkan pa kort fnst faststalla natwna h te
ten hos påträffade handelsfartyg. 

Den 17/8 1940 bortföll de t sis la hindret vad farvattn en run t 
England angick. I och med den sldi1yning av sjökr!.~cl mot 
Enaland som inträdde efter Franknkes nederlag, forkla ra
dcst> dem~ a dag hela havsområdet runt de brittiska öarna som 
operationsområde. Utvidgningen av den fientliga flygö ~' Cr
valmingen i kustfarvattnen gjorde en molsovarand_? utv Jd_g
ning västvart av det dittill svarande omradet nothan(hg. 
Operationsområdets nya gränslinjer blev: från fransk~1 kus
ten på en punkt N ·1730, \V 02-10 till en punk t N -1;-l;)(~ ) W 
0500, h~irifrån genom punktern a 1\ 4500, \V 2000 - ~ ;)890, 
vV 2000 - N 6200, O 0300 lill belgiska kusten på O 0300. yc
nom ständigt uppträdande av omfattande sjö- och fl ygslr als
krafler, gen01n den kontinuerliga konvojcringsverksamhc lcJ~ 
och genom närvaron av talrika bestyckade handelsfnrlYg vat 
detta område så fullständigt underställt »vapenkrigeh» _ 1 ~ 
gar, alt en begränsning av va_Pnens utnyt_tjande {!är var Id: 
litet bcrättio-ad som i lantl~ngc ls operatwnsomraden. Des 
utom skap:;;'de såväl vår egen som fiendens använd ning av 
minor i dessa områden ytterligare clt skärpt hot m ol del1 
neutrala sjöfarten. · . J] 

Innanför de sålunda angivna gränserna mcc!gavs pnfa t 
utan varning mot a lla fartyg, även passagerarånga~·e. ~~, n dafe 
förutanmälda, sär skilt utmärkta handelsfartyg, tillhoralle 
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. ·Iiindska fristaten, som låg inom OlJeralionsområdet, voro 
~~Uförsäkrade fri lejd . I krigets senare del förstorades om
.å_det ytterligare i enlighet med krigsutvecklingens krav. 

1 s er m an tillbaka på den folkrättsliga utveckling, som det 
tyska ubåtskriget undergått intill denna tidpunkt, så måste 
11an ge den tyska sjökrigsledningen det erkännandet, att 
den genomfört den a],lmänna skärpningen av sjökriget på 
ett mycket skickligt och Jagiskt sält, som anpassats efter de 
brittiska motåt~ärdcrna. kyen härvi~la~ ~ir milit~rdomstole_ns 
i Niir nbcrg ullatande av mtresse. Enllgt dctla mncbar for
J;:Larandet av »operationsområden», inom vilka neutrala han
delsfarlyg sänkles utan föregående varning, ett brott mot 
Londonfördrage t, enär inga undantag föt· operalionsonuå
den h ade gjorts däri. I motiveringen för domen mot stor
amiral Dönilz hetlc de t ordagrant: 

»l betraktande av - - - en order från brittiska amira
lite tet av den 8 m aj 1940 med innehå ll, att alla fartyg, som 
upptäcktes i Skagcrack, skulle sänkas, och med hänsyn till 
svaret på den fråga smn ställts till amiral Nimitz1 l, att från 
första dagen av Förenta staternas krigsdellagande ett oin
skränkt ubåtskrig hade förts i Stilla havet, har det Dönitz 
tillkommande straffet icke utdömts på grund av brott mot 
internationella bestämmclset· för ubåtskriget.» 

Militärdomstolens utslag utgjorde ett inför hela världen 
tillkänn agivet rättfärdigande av det tyska ubåtskriget och 
den tysk a marinens praktiska u tför·ande av detsamma. Ami
ral Nim itz' vittnesmål måste haft stor betydelse härutinnan. 

II. 

Ur militär synpunkt har det för ledningen av det tyska 
ubåtskriget varit av avgörande b etydelse, bur Förenta sta
ternas inställning gentemot de Lyslw krigs:"t tg~irderna skulle 
utveckla sip; under kriget. När Adolf H iller vi<l krigsutbrottet 
gav sj ökrigsledningen strikt order atl föra sjöl.-rigcl så, att 
alla in termezzon med Föreula staterna skulle undvikas, var 
~e~ta ett uttr-yck för tyska regeringens vilja att sköta det po
hhska förhållandet med USA, den mäktigaste av de neutrala 
staterna, med särskild varsamhet. Som tidigare antytts un
derlättades dclla -- tyvärr blott tillfälligt - genom den un--------'l Den amerikanske överbefälhavaren i Stilla havet hade av den in-
ternationella militärdomstolen tillfrågats om hur det amerikanska ubåts
kriget mot Japan i Stilla havet hade upplagts . 
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der dc sist~ förkrig~år~n gcnon~_för_cla v i tt~å~11elc amerikans, 
ka ncutrah~ctslagstJftmngcn. Nar 1 det f_?lJa_nde ell fö rsök 
göres att sluldra, hur det trots allt kom darhan, att d c tvsl· · 
~ch amerikanska folken ännu en gång bekämpade v arLt;1 d~'1 
med v:1pcnmaH, så må läsaren komma ihåg, atl delta för: 
sök göres av en tysk historiker, stödd på tysk~ källor, och 
att förhållandena därför endast kunna framstdl~1s sa. som 
dc tedde sig frtm tysk sida. Måhända kan doc!~ )U "l de nna 
karaktär hos skildringen vara av intresse, spcc1elll för den 
amerikanske 'läsaren. 

Med den neutralitetslagstiftning, som påbörjades 1\l:r·) och 
1937 tillfälligt avslutades, h ade den uppfaUningen tri.ing[ ige
nom i Fören la staterna, att USA :s inträde i första v~irldskri
get hade kunn al undvikas, om Amerika inte givit kr~'<l iter 
~ch verkställt 1-::rigslevcnmser till dc allierade; om ;-~m cr i
kanska fartyg ej hade seglat i farozonerna; och om ~clile ri

kanska medborgm·c e.i h ade medfölj L dc krigförand es far tyg. 
stalssekreteraren Cordeli Hull förklarade den 17/ 1 lH:{G in
för senatens utrikesutskott: »~eutralilclslagen grundar sig 
på den uppfattningen, alt om vårt land blir en bas för om
fallande krigslcveransc 1· för någon krigförande, sä ok ullc 
detta medföra en tendens till uppkomsten av en oneut ral 
atmosfär ocl1 tiTJ slut bidraga till all dra oss in i kri
get». - I enlighet härmed gick neulralit~_tsl~gcns Jmy ucJ
bcslämmelse ul på, att det skulle vara forbJudet att ex
portera krigsmateriel eller att m ed giva lån till nft gon 
kricförandc och att befara särskilt a ngivna områden. var
jän~lc amerikanska medborgare icke medgavs . a~_l fö rc
taga resor på fartyg tillhörande någon av de I . ..:ngfon~n de, 
därest kriastillstånd inträdde mellan andra n allon er. Detta 
innebar ett avstC!J från den »havens frihet», som president 
"Tilson så sent s~nn under första världskriget livligt gjort 
anspråk på. En viktig komplettering erhöll neutralitetslagen 
den 1/ 6 1937 uenom den så kallade »Cash-and-Carry»-kl au
sulcn. Genom '"'denna gåvos de krigförande som hade erfor
derlig »cash» och därjämte fartyg, som krävdes f ö:: . ~Lt 
»carry» det inköpta godset - el v s sjöherravälde - mo.J llg
hct att inköpa sådana varor, som icke föllo under va pcnnm
bargot, om detta skedde utan att låna medel för betal ni.~l~e n 
i USA, och under förutsättning att köparen själv on:beso!·J~~ 
frakten . Drenna k lausul hade em ell e r tid givits en hll tva c • 

begränsad giltiahet och trädde ur kraft den 1/ 5 1939. On clel 
L ~ . l v~ 

sommaren el etta år ha el e. president Roosevelt l agt n:c 111• et 
ket arbete på att avskaffa vapenembargot och ersatt a dtn 
med en för nyelse av Cash-and-Carry-lda usul en, men del ' 
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·andade på ok ongressens m~tstån d. Då l~ rigsutbro _Ltet v::n· 
s t~ faktum nadd e den amenkanske prcsHl_enten s1tt ma~. 
el 4/ 11 1939 beslöt kongressen en ny versJOn av neulrall
D~~1agen , som sk ulle gälla under k r iget och som tillfrcds-
~~ällde p resident R_~os~v~!.ts_ anspråk. o . •• • • 
5 

För den tysl~a SJOkngior~ngcn var_ den. atga~·d VI
1
ktlgast, 

som den amenkansk~ presidenlen v_IdtagJt rcd~_n (~en 4/9 
Jlled stöd av den amenkanska n_cutrahtetslag~n, I_tam~Jgen .. ~ltt 
f stställ a Combat areas - stndszoncr - d1 t tilltrade for
bJöds för amerikanska medborgare och amcr}kanska fartyg 
av alla slag. Dessa Co:nbat areas omfattade l~tscaya - u~om 
de nordspanska kustf a rvattnen - , havsomradet runt Eng
land , inklusive Kanalen, Nordsjön till en latitud syd B~r~cn 
~amt Östersjön. Fö1· d en tyska sjökrigföringe n voro dångc
~10m alla konfliktanledningar av sådan arl undanröjda, som 
i det första världskriget hade lett till ständiga irritationer 
mellan Tvskland och USA och sluUigen hade medfört Ame
rikas intt~äd e i krige t. Samtidigt var det en fingervisning för 
de övr iga neutrala, bur också de kunde gå ur vägen för lik
nande konflikter. De operationsområdesgränser för farvalt
nen runt England, som den tyska sjökrigsledning~n fastställ
de den 17/ 8 19-±0. överensstämde i huvudsak Jned de ameri
kanska Combat areas. 

Om än tillkänna!JiYandet av Combat Areas innehar en vä
sentli cr lättnad för ·~len tyska sjökrigföringen, kunde d e t in
te undgås, att den kort tid senare, i mitten av kriget, förc
slagna ändringen av neutralitetslagen i T yskland upyfatla
des som ett ensidigt gynnande av västm akte rna eftersom 
dessa voro dc cncla, som i rådande läge kunde draga fördel 
av att vapenembargot upphävdes och ersattes m ed Cash-and
Can y-klausulen. Mot årsskiftet vidtog den amerikanska flot
tan vissa hjälpåtgärder vis-a-vis den brittiska krigföringen, 
som i Tyskland inte kunde tvdas på annat sätt än som neu
tralitets\ridrigt understöd av elen senare. Tyska handclsånga
re, som försÖkte återvända hem från amerikanska farvatten, 
skuggades av amerik anska örlogsfartyg, som radioledes gav 
kontinuerliga positionsuppgifter till amerikanska landm~:n
digheter, vflrigenom brittiska stridskrafter kunde ta upp for
följ andet På cletta sätt förlorades den 19/ 12 1939 den stora 
t~ska expressångaren »Columbus·» - genom att den sänkte 
SJg sj älv - och den 27/ 1 19-10 dc tyska fartyg2n »Araucas», 
»La P,lata» och » \Vangoni>.>. I novem~cr 1040 spelades på 
samma sätt de tysl.;:a fartygen Phrygw>>, »Iclerwald» c_>ch 
»Rhein» i händerna på engelsmännen. De kunde undv1ka 
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uppbringning endast gcnon! att. öppna bott~nvet? lilc~·n n. An l 
ra tyska handelsfartyg ansag s1g 1 d enna s1tuatwn Icke l · c-

ll .. t l l '- lln . na u opa ur neu ra a 1an1na r. 
I september 19-±01 l vidtogs den första ändringen i neutra]· 

t e lslagen av d en 4/11 1909, vi~1ken tillika blev ell brott 1~1 
1 ~ 

den XII!. Haagl~onventi?n ei_J s ~rtik~l 6- 8: övcrl_åt_ande L ~v 
50 amenkansk a Jagare hll forstarknmg av den bntLJska ko-

1 
voJe~· ingsverl~sm~Iheten i Allan_ten, en transaktion u 1 c ]l~ 1~ 
bntt1ska anuralltetet och amenkanska staten E ngland fic l· 
d enna hjälp, då det befann sig i s tort nödläge; en si tuat ion 0 11~ 
vilken den amerikanske unders ta lssekreteraren Sumn cr \ \Tc ' 
l es säger 2 l, a tt den vat· så allvarlig, att England kn appa~t 
var i stånd att upprätthå lla tillförseln av ett minim ulll av 
varor för krigföringen och civ ilbefolkningens uppehåll, och 
att E ngland stod omedelbart inför nederlaget. 

1 sitt årsbudskap till kongressen förklarade presiden t Hoo
scvelt kort efter d et han å ter valts för andra gången den G/1 
1941: ' 

»l also ask this congress for authority and fo r fu nds 
sufficient to Inanufacturc additional munitions and wa r 
supplies of many kinds, to b e turned over to th osc 
which are now in actual war with aggressor n ations. 

Our most useful and immediate role is to act as an 
arsenal for thcm as well as for oursclves. They do 1\eed 
manpower. They d o nccd billions of doll :::trs w orlh of 
the weapons of dcfcncc. The time is n ear wh en thcy will 
not be able to pay for thcm in ready cash. · 

\Ve cannot, and we will not, tdl them thcy musl sur
rcnder, mcrely because of present inability to p ay fo r 
the weapons which w e know th cy must h ave .» 

Få dagar senare framlad es Lend-Lease-billen inför kon
gressen för avgörande och antogs den 11/3 19~11 som lag. 
Därmed hade Cash-klausulen brutits ut ur lagen; Curry
principen bestod dock alltjämt. Sumncr \VeUes sk riycr 
härom.~l 

»The passage of the Lend-Lease Act em·ly in 19c1l 
made il possiblc for the British Governmen t to secw:e 
armaments and airnlanes at the most criticalmomenl Jll 

1
) Presidentens budskap till kongressen den 3./9 1940. 

") »Th e Time for Decision» (Anned Services Edition, s. 207-208) . 
3

) Anf arbete, s. 209. 
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its war p roductian effort. Through its effect in stimu
lating American armament productian the Act grcally 
fa cililaled and supplcmentcd ou r own defense prepara
tions after Pearl Harbor. It conlitmes today to be one 
of the m cth ods by ·which w e are m aking our most effec
tivc con lributions towards winning th e war.» 

Lend-Lease-billen u tsträcktes i fortsättningen alt gälla en 
rad s ta ter, som voro fiender till T yskland. 

överlämnandet av de femtio jagarna på hösten 19c10 följ
des i mar s 1941 av att tio Coast Guard Cuttcrs ställdes till 
det brittiska amiralite tets disposition . Från och med april 
detta år ingrep amerikanska sjö- och Jufts tridskrafter i sla
get om Atlanten till hjälp å t den brittiska sjökrigföringen, 
närmast blott m ed u ppdrag att under regelbundna patrullc
ringar väst 26 ° \V och norr om ekvatorn på öppet språk rap
porter a alla a:xclmal,;.terna ti1lhörande fartyg och att skugga 
dessa ; men fartygen ifråga skulle inte angripas, och m an 
skulle avhålla sig fr ån att ta d el i stridshandlingar m ellan 
tyska och engelska stridskrafter. » \Vays must be found» , 
förklarade statssekreterare Hull, »lo ensure that aicl for 
Great Britain rcach cs its destination in the shortest time 
and m aximum capacity». - D'cn amerikanske marinsekre
teraren, överste Knox, ti.Jlfogad(e: »\Ve cannot allow ou r 
goods to b e s u nk in the Atlantic. \V e s hall be benten if the y 
are ; this is our fight». 

I överensstämmelse med denna målsättning övertog Fö
renta Staterna efter Islands besättande (7 / 7) en stor del av 
ansvaret för dc engelsk a konvoj ernas säkerhet mellan USA
hamnar och Island. Härutöver övertog USA ansvaret för kon
voj erna i h ela västra hä lften av Atlanten intill lang 26° väst; 
i norra Atlanten ännu längre vö.sterut. 

Förgäves ställde sig tyska regeringen frågan , hur dessa 
åtgärder stämde med den neutralitctsförklaring, som pre
sident Roosevelt hade avgivit i börj an av kriget och som 
ännu gällde. Man kunde blott draga den slutsatsen, att Fö
renta staterna i tysthet övergått från neutralitet till ett slags 
krigstillstånd, som. blott nominellt ännu inte kallades krig, 
förmod ligen därför att starka isolationistiska krafter inom 
det amerikanska folket alltjämt sökte förhindra ett öppet 
krigsutbrott. Liksom tidigare hade dc tyska sjöstridskrafter
na order att undvika alla intermezzon Jncd amerikanska 
fartyg. I enlighet härmed lät dc tyska fartygscheferna ett 
n1ål, som inte otvetydigt kunde fastslås vara brittiskt, hellre 
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sl ippa undan än a tt de ge1~om ett oav~ iktli~L anf?~l 11~1 et t amerikan skt fartyg skulle nskera a t t stalla hll p_ohtl ska förvecklinaar med Förenta staterna. Trots den storsta fö rsi \·_ tighet kunde dock intermezzon inte undvikas. \'id u bat~operalioncr mot konvojer siktades amerikanska örl ogs fa~·tyg i så dana sammanbang, att cheferna tog dem föt_' br ittiska, eller att amerikanarna trodde a tt anfall, som msatts mot brittiska fartyg, gällde dem själva. 
Ett av dessa intermezzon, som är värt e tt särskill omnti l1J. nande, em edan d et hade omfattande följdverknin gar, var det så kallade »Greer»-fallct,ll Enligt krigsdagboken och en tadiorapport från U G52 jagades d enna ubåt den -1/.9 l~i. nge av en j agare, som chefen bedömde vara en av de t1 ll E ngland överlämnade amerikanska j agarna. Rl 12.30 få ll<lc j~carcn tre si unkhombcr mot uhålen. Kl 1-1.31 sköt ub å k n hi\ t'orpcder I{wt jagaren, som dock .. ej tråffades. ~tt jagaren varit den amerikanska »Green>, fick fartygschefen reda pi\ först den 5/9 genom engelska radion. »Greer»-faliet gav nresidcnt Roosevelt anledning att i ett radiotal, i vilket han inledningsvis ultryckte det antagnndet att en tysk ubåt avsiktligt hade bcskjutit »Green>, förkla ra : 
»- - - . In waters w c deem necessary to our dcfcnse, American Naval vessels and American planes vvill no lon ger wait until Axis submarines, lurläng under the water, or Axis raiders warkina on lhe sm·face, strike their dead ly blow first . -.' .. let tl~is warning be clear. From now on, if G_crtnan or Italien vessels of war entcr the waters the prolcc lto n of which is necessarv for American defense, they do so at thei r own peril. The 'Orders wbich I have given as C. in C:. to the United Stales Army and Navy are to carry out lhat poJ ~cy at once.» - Till komplettering av delta förklarad e m~u·Jnsekreteraren Knox den 15/9, att USA :s flotta hade order » __ att med alla till huds stående medel uppbringa eller förs_tora alla axelmakternas bandcJsförstörarc, antingen de upptraddc som överva tlens- eller undervattenspirater . .... »2

) 

"l .. kt t rt upP· 1 ) Här kan också »Robin Moor»-fallet påpekas, v1 ket vac e s o seende i Förenta staterna, antagligen därför att »Robin Moar» var deJ~ ·· - båt D tt r docJ, första amerikanska ångare, som. sanktes av en tys\, u · e a va . 1 o •• • tJI ett norncalfall, internationell rättsligt sett. »Robin Moar» var pa vag i Sydafrika med absolut kontraband och sänktes jämlikt prisreglementet mellersta Atlanten. Hela besättningen räddades. 
") Tyslm sjökrigsiednin gens krigsdagbok den 16 /9 1941. 
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Enligt den tyska sjökrigsledningens åsikt hade härigenom ett läge uppstått, som »måste föranleda nya slutsatser i militärt, internationellrättsligt och politiskt hånseende». Detta Jäge skulle snart skärpas ytterligare. I operationsområdet sydost om Island torpederades d en 17/ 10 den amerikanska jagaren »Kearney» av en tysl~. ubåt: Enligt det amerika~ska meddelandet kunde den fortsatta s1tt uppdrag och led mga förluster. Den 31/10 sänktes den amerikanska jagaren »Renben J mnes», som ingick i skyddet av konvoj HX 156, varvid en del av besättningen gick förlorad. Den 14/11 beslöt den amerikanska kongressen med knapp m.a joritet - 212 röster mot 194 - på presiclent Roosevelts förslag att upphäva neutralitetslagens förbud mot bestyckning av amerikanska handelsfartyg, mot befarande av Combat Areas och mot att amerikanska fartyg anlöpte hamnar, tillhörande de krig• förande. 
Genom att Combat Ar eas frigavs för den amerikanska sjöfarten föll d en amerikanska neutralitetslagstiftningens sista bålverk, vilket allljåmt lnmde ha förhindrat brytningen mellan USA och Tyskland. Den tyska sjökrigföringen stod nu inför den ödesmåttade frågan, om handelskriget skulle fortsättas inom de dittillsvarande stridszonerna i oförändrad form och utan hänsvn till de intermezzon m .ed Fören ta stat erna, som nu syntes oundvikliga, eller om de fortsatta åtgärderna i sjökriget borde inskränkas så, att intermezzon med USA alltjåmt om möjligt undveks, trots att amerikanska fartyg passerade genom operationsområdena. Det förstnämnda h ade oundvikligen lett till att Förenta staterna öppet inträdde i kriget; det senare innebar i praktiken, att kriget n~t tillförseln t ill Engand inställdes. Den tyska sjökrigsledmugen b ehövde aldrig fatta beslut i denna fråga; den 7/ 12 1941 öppnades fientligh eterna 1nellan .T apan och USA i Fjärran östern genom det j apanska angreppet på Pearl Harhor, 'Och den 11 / 12 förklarade tyska riksregeringen, att krigstillstånd inträtt mellan Tvskland och Förenta staterna. Den tvska förkl arin gen av den 11/12, vilken för sjökrigsledningen betydde en efterlängtad befrielse från ett problem, som småningom blivit olöslbart, var blott en formsak. Den b ekräftade bara ett tillstånd, som existerade de facto sedan länge, beroende på den amerikanska hållningen gent~lllOt de krigi'örande. Tr?tos detta ~1f1ste man beklaga, ~tt .~tta formella steg togs fran tysk sHla ty det belastade mfor hel a världen den tyska regeringen m ed det juridiska ansvaret för krigsförklm·ingen. Ur tysk synpunkt hade det sä-

39 
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kerligen varit riktigare att l~ta saken h a sir~. gång_ ot:h, llln n 
att ändra på de tidigare stndsmetoderna, ~an_~a ltll_ des~ de 
intermezzon, som. med säkerhet k~mcl_? forvanta s mlräffa 
hade uppammat en krigss~_ämni~1g r_ F_or?nt~ sta ler~1a, ~on~ 
tvunait presidenten alt ersatta sm drttlll_svm ~n~l? »_short-of
war»~politik med en ?PP?n ln~igsfö~·klanng. m_~t~~ll~·~.L h ~il· 
till hade i varje fall mast overlatas till den ameuLmsLt ko n-
gr-essen. ... t l · -t Vilka orsaker, som_ kunna ha foran~ett den :r.s '-a s alsled-
ningen att icke gå denn~ väg, låter s1g ~lott f~~mod_~~s. _För 
A!dolf Hitler var u tvecklmgen av de tysk-m~1enkansk~1 u~la
tionCl·na intimt sammanbundna med de~ Jap~nska mslä ll
ningen hU tremaktsn,aktcn. N äro det kom. ttll kr~g n~~-l~_an Fö
renta staterna och 1yskland pa grund av ty~l'-a tugsband
lingar, son"1 inför världen och därm~d ock~å I J apan k m:de 
förklaras som amerikansk provokatiOn, sa fanns det 1:1_sk 
för att j apanska regeri~1gcu icke ansågc_ tre~nakt~pal~~:~ls __ fo"r
utsättningar vara uppfyllda 0~~1 dr:_og srg ti_~lbaka. ;\l~r 1 Jd,1n 
den 7/12 1941 gick upp och ~o~· ':arl~~~ns og_<;m l.Jlo.tlc1~~~ det 
spel, som stormakterna bednvrt. 1 FJarran o~tern, l~dl ::n:-

t o Pear·l Harbor hade vrsat att den J apanska poh-greppe pa c ' ' o 1 1 o t l tiken låg inom tremaktspaktens ram, da hac __ e C!c {Sa ys '-.a 
regeringen fått vägen fri. Reaktion~n kan h~rvr~ h a v~nt 

o t ark att allt groll mot den amenkanska hallnmg~n, o som 
~;sf{a r~geringen samlat på hög under <;te gång_n~ !n·rgs.a l'en, 
kommit till en explosionsartad urladdmng och laht alLt po
litiska överväganden och hämningar, som annars bort ma
na till fortsatt försiktighc~, f~~la ~ver _bord. ,o, . . · 

0
_ ts Med Förenta staternas mtrade 1 knget ~1ade ubcusld ;1:se 

politiska och internationc.~lrättsliga o utvcckhP.~ _a~~lu Lats I. al~-~ 
väsentligt; vi kunna nu agna oss at dess mrllta1 a aspeUe 

III. 

Den 3/91 19·39 ägde den tyska krigsmarinen 57 ubåtar, ~~ 
vilka 46 _ en m)rcket hög procentsats - voro bcrcd~l<~ä~~1 -
omede1bar användning. A v dessa senare v oro blott 2._. t , 1 pade för tjänst i Atlanten - typ I och IX ,..(700 ton) oc!l ~l~ 
VII (500 ton); dc övriga_ -~4 -----:. typ I_I (2;)0 ton) ~ k~u~let 
användas endast i N ords]_ on. ~01:e kr!get l_1ade ta\te_I: 1 

soJ11 
tvsl·a ubåtsbvagandet vant matthg, da enligt den a.sJl.._ t _1 11 c1 .J '- .J ~c o • o o t 1938 E n o a den politiska ledningen hys~e langt m pa are , ,., 
inte kom i fråga som motslandare. 

5G3 

Motsä ttningen Lil~ Sovjctryssland, som då slod i förgrun
]eJ1, fi;ir anledde_ kngsmarin:ns ~v~~·k_ommm_rd9 att !~once~_lt

c_ ra sm uppmarksamhet pa kngformgen 1 ostersJon, sar
~~ilt fö rberedelse_rna för motåtgärderna mot den sovjetiska 
~1båtsflottan_: Enhgt dcto. ty~k-e1~gelsk~ flottfördraget skulle 
Tyskland h_?s~en 1\)39 fatt aga 12 t~ba~ar, om man tog rela
tionstalet L!;:, ~ av den cn~clska nbatsflollan som grund och 
oJ11 100 %-gransen ut!IYtlJ~des,_ 160 ubåtar av den Jämpli
aaste storleken. Det manatliga tillskott, som kunde förvänlas 
~enom pågående nybyggnadsverksamhel, var i genomsnitt 
" o b o t blott tva u a ar. 

Då anta let till förfogande stående uhå lar var helt otill
räckligt för ett verksamt ubåtskrig - av de för fronlljänst 
färdigställda ubåtarna voro enligt erfarenhelerna 1/;3 alllid 
på varv för översyn, 1/J under förflyllning till eller från silt 
operationsområde och blott l/1 i det egcnUiga operationsom
rådet - uppställde sjökrigsledningen omedelbart efter krigs
utbrottet ett omfallandc nybyggnadsprogram, varigenom det 
månatliga tillskottet av nybyggnader successivt skulle ökas 
till 30. 

Trots det otillräckliga antalet ubåtar fäste sjökrigsled
ningen stora förhoppningar vid de väntade framgångarna. 
Ubåten h ade som sjökrigsmedel undergäll en anscnlit!. för
bättring sedan det första världskrige t. ~Ubåtens förflyttning 
skedde tystare, varigenom det blivit lättare att oupptäckt 
nalkas motståndaren. Det vattenuppkast, som tidigare gjort 
att skjutläget kunde siktas på stort avstånd, hade elimine
rats genom så kallad spårlös utskjutning; detsamma gällde 
torpedbanan, som tidigare var karakteristisk för den med 
~ry~kluft drivna torpeden men som nu gjorts osynlig genom 
lllf~_rande av elektrisk drift; och slutligen hade torpedens 
sprangverkan höjts betydligt. Det va r av stor taldisk bcty
de_~~e_, att väsentliga förbättringar av förbind elsematerielen 
llloJhggjorde, att ubåtar samtidigt kunde ledas till gcmen
famt anfall mot ett och sm~m1a. mål ävc~1 i u-Hige, så __ alt 
landelsfartygens koncentrahon hll konvoJer kunde molas 
Uled att ubåtarna koncentrerades mot konvoj en i fråga. 

Oavsett de förbättrade resultat, som kunde vänlas redan 
r: nom ubåtsvapnets .?gen ft~_llkonu~ing, jämfört med förhål
atlldena under det ~or·sta varl~skngct, kunde man hoppas, 
sat d~n. utomordentl rga oulv?cklmg, som d ~t tyska flygvapnet 
äv111 bd1g! hac~e -~u;dergat~ 1 stor omfntl~_Img, _skulle komma 
llb:n ub?-tskn~formgen. hll godC?· En vas_~nthg s~~ghet . hos 

a ten hgger 1, att den m te ens 1 marschlagc kan overblicka 
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mer än blott en obetydlig del av det omkringliggande va lt 
området, delta beroende på den ringa ögonhöjden fö r C!t 
kikspersonalen, och att ubåten därför har svårt alt ~+~\: 
finna }önsm~una anfoaU~n:åL Härtill komrncr, att anfal! s 1 ;1å~ 
let mastc fixeras sa tidigt att ubåten, vars fart red an . 

m arschläge äL; må~.Liig, ändock får m~_jli~h et .~.tt in taga et~ 
gynnsamt utgangslagc. Som ett oumbarllgt h.Jal pnwdc·l fö, 

ubåten måste nu fl,ygct tillkomma; genom sin nästan obe
1
_ 

gränsade fart och ögonhöjd är det i stånd att meddela llbå
ten alla de uppgiflcr om motståndaren, som erfordras för 
anfallets igångsättande. 

D en tyska sjökrigsledningen var, med hänsyn till del rinrra 
antal ubå tar, som inom överskådlig tid kunde slå till fÖ~· 
fogande, förvisso på det klara med, att inga avgönuHle re
sultat kunde vänlas av ubåtsvapnet ensamt i striden mo t de 
brittiska förbindelserna över havet. Man inrildade sig där
för från början nå en k oncentrerad insals av alla stridsme
del, som kunde komma i fråga fö r insats mot den fil:'ntl iga 
tillförseln - inte bara av dem, som låg inom d en egna 
försvarsgrenens domvärj o: ubåtar, övervattcnsstridsk rafter, 
hjälpkryssarc, minor - utan också av flygvapnet. 

Genom denna koncentration trodde sig sjökrigsledni ngen 
kunna utlova avgörande resultat av kampen mot fien dens 
tillförsel, på lång sikt sett. Det mest överhängande behovet 
i fråga om. antalet l!båtar skulle successivt fyllas genom for
cering av ubåtsbyggandeL Någon annan väg att åstadkPmma 
en insats mot Storhritannien av tyska sjökrigsmedel, som 
lovade fr amgång, kunde inte skönjas med hänsyn till d~t 

inbördes styrkeförhållandet, som uteslöt tanken på en stnd 
om. sjöherraväldet med övervattensstridskrafter. Sjökrigsled
ningens beräkningar innefattade emellertid två osäkra fak
torer, av vilka den ena var tillfinnandes på fiendesi dan, den 
a ndra på den egna sidan. Flygvapnet var hittills gm:ska 
oprövat som. sjökrigsmedel; dessutom hade det tyska ilyg
vapnets uppbyggnad uneler fredsperioden grundets p[J r~~1 t 
kontinentala b ehov och grundsatser; inriktningen pi\. SJ 0" 

krigsuppgifter hade tillfälligt fått stå tillbaka och stann~ ~ 
vi~ :aga ansa~~cr. _Dess öv~r~efälhavare, generalfältm ars1;:~1~ 
Gormg, var for sm del v1ll1g att skapa det, som var no 
väncligt för fl ygvapnets uppgifter i sjökriget. Men detta 1;: 01~1 

trots krig~m~rin~.ns sUincliga påtryckningar ~tändigt . i ~n ~~~ 
rummet; mhll hosten 1939 hade flygvapnet mtc haft tHl '

1 

sysselsätta sig di.irmcd. Dessutom ville fältmarskalk en i >? ~e.1_ 
regi och under sitt befäl behålla det h an skapade för s] O 
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~riget 1~~m,1 att .besitta ~~.~rf?r nöd:ändig sakkunskap och utan 
att ta_ bansyn .l1ll, att SJ.Ol~.~·Igsledmn~cn måste ligga i en h and, 
J1äml1gen_ hos .~l en darfor ansvange överbefälhavaren för 
]>rig~manne11. _Aven om det_ hade varit möjligt för sjökrigs
]ednJI~gen at~ 1 och n:ecl kngs~I tbrottcl {u.;ladkomma en om
ställnm~. av flyg~ ·ustnmgarna hl! sjökrigels förmån och jäm
väl at.t losa lcdmngsproblcmcn, måste det dröja länge innan 

prak.tiska r:.sul~~~t l~und c komma till synes . De bri~t~r, som 
J~~nwgen for s.]okng_et, sä!·skil! ubåtskriget, härigenom fått 
j{an~pa m ed ~Indcr kngcts fortgang, ha v~H·it mångfaldiga och 
avgorande for den slutliga utgåncren. ' 

Den andr a osäl~ra fak.t.~m~. v~i· utvcck~ingcn ay dc fi entliga 
motmedl.cn, so.m kunde forv.~nt~s ta~a s1g uttryck på två sätt: 
å .~na . sHian 1 en s1;abb fors.tarkmng och fullk omning av 
stn_dsmedlen mot ubalar och f lygplan , å den andra i en for

cen nf? .a_v nybyggandct .. av ~wnd clsfa rtyg till ersältning för 
det SaJJl ... ta lonnageL For badadera krävdes lid , liksom föl' 

~Ippby~gand:~. a~ .. anfallsmc~~.len, .~1båte~1 och flygvapnet. Men 
1 det g~vna l~ugsl ag~t, ~~nn forel~·adesvv~ tog d en tyska krigs
p~tenhalen 1 .~n~prak Jo r lan tknget, arbetade tiden för mot
standaren .. Dm·for. mas.le .avg~randct i kampen om tillför
seln fall~ snabbt, 1 varJe lall mom två i\r.ll Utsikten a lt nå 

detta mal - .. m~d de 1~1 cdel _ och utvecklingsmöjlighe ter för 
cl,essa, som forefanns v1d kngets början _ voro dock små 

?.a myc~~et mer som man m åste vänta sig (och på tysk sid~ 
a':.en _van lad e), alt 1~1ed presid ent Roo~cvclls fientliga in
st~llm~Ig m~.t det 1~al1_on~lsocialistiska Tyskland Förenta s ta
tema l.n?I~1 Oovers!.::.adlt~ tJd skulle kasta sin outlämliga krios-
potei~tlal l vagskalen bli de allierades förmån. "" 

J\n~ets verklighet visade fö lj ande : skillnaden m ellan 
:a!1 mu?gar .?ch ~1ybyggen , el v s måttet ptt hur mycket :le 
;la.I?-athga sanknmgan~a översteg nyi il lskoltc t, tilltog t o m 

l~ll 1942; s~dan nunskaclc det fram till tn·sskiftet 1942. 

.:_~1 denna. helpunkt ö_verst?g nybyggn aden sänkningarna 

f .. etta var den egentliga vandpunkten i k ampen om till-
orseln ·l · k " - , o~ r l september hade nybyggnaden kommit i 

n:PP de av knget orsakade totalförlusterna i fråga om ton

t·a8:· D.'~~ l~andelsfarlyg.stonnage, som r.m st<;)(l till d c allie
öi els forfor>andc: var lika stort som v1d kngsuthrottet och 
~1tmuerJJgt i hastig takt. Därmed haZle kampen om 

s• ' l När det i här föreliggand e arbete talas otn »kampen om tillförseln» 
" avse d"· . ' 

h s a1 med axelmakternas man n· och .flygkrigshandlingar som h el-

et, Und er det att »ubåtskriget» blott omfattar ubåtarnas krigshandlin gar. 
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tillförs~ln }'å U_ d~dsslöt~n. I. dessa få salser å tcrspegbs d ~ 
tyska hllforselkngcts luslon a . ~ t 

I tyska marinens överkommando fanns det en »Avdcl n· 
fö1· utländsk sjöfart», i vilken man med utom ordcn llirr 11

1
ng 

grannhet bokförde dc månatliga sänkningarna o~h Jl\·Lyu~g. 
11a, ly det v~r på denna ~)alans det hela berodde. Del. 'l;l d~~: 
lag, med v1lket avdchungen arbetade, kunde n atmli.otv· 
inte göra ~nspråk. på fulls ländig 1~oggn~nnh~~· T rot·: Set :~ 
har avdelnmgcn lyckals att n amnel1gen faslswll a stö1T'2 de. 
len av de sänkta fa rtytl'en; fö r återsto den, betrt~.ffandc vilka 
blott de deltagande stndskrafternas rapporter forel ag. ";or. 
des ett erfarenhetsmäss igt fastställt, icke obetyd:igt ~~,~~l'<lo 
från stridskrafternas bedömand en. Bcrt1kningarna helr~il'fan~ 
dc nybygganclet grundade sig dels på den egna U!Hl crriitie]. 
sctj änstcns informationer, dels på tillkännagivanden fnm dc 
fientliga staterna under krigets gång. En jämförelse m<e llan 
bcräk11ingarna och dc verkl iga re. ultaten visar, att dc ut. 
räknade s~i nkningssiffrorna ha överskattat de tota la rcsuJ. 
tatct ganska avsevärt, under det att den beräknade n~ lJ ygo. 
naclcn ligger något under dc i verkligheten uppnådda· I;~-
byggnadssiffrorna. . · 

De månatliga sänkningsresultaten i kampen om tillfiirseln 
rörde sig enligt dc l~'ska beräkningarna under krigets fö rsta 
halvår om c :a 250.000 BRT. Under samma tid minskades 
antalet tyska ubåtar fr ån 57 till 50. Ehuru de m ånalli ga för· 
lustcrna i gen01nsnitt rörde sig om blott 21j2 ubå t, kunde de 
få nybyggnader, som härrörde från frcdspro gn:tmmc t. icke 
täcka förlusterna. Månaderna Inars- april 1940 medförde en 
markerad tillbakagång i fråga om sänkningsres uJ la len, eme
dan ubåtarna och flygplanen användes för Norgc-opcratio· 
ncn. Dc erfarenheter, som gjordes vid denna operation, med· 
förde en svår kris i ubåtskriget. Det visade sig nämligen, 
att torpedernas m agnctlö.nclning1 ) var obrukbar på nordliga 
breddgrader, antagligen beroende på närheten till d en mag· 
netiska n ordpolen . Redan tidigare hade kli ckskott k"nstn
tcrats i Atlanten men inte på clt så påfallande sätt. .:.\iir mm; 
så övergick till anslagsländning, visade det sig, att ocksa 
torpederna ofta gingo för djupt och sftledespasseradc under 

1 ) Vid »magnettändning» utlöses tändmekanismen genom fartygs!;:ro!lP8115 

magnetiska inverkan; vid »anslags tändning» detonerar torpeden. då dell 

träffar fartygssidan. Magnettändningen har fördelen att torp eden geno!ll 

lämplig djupinställning kan bringas att detonera under fartygets bo:ten. 

den konstruktivt svagaste delen av fartygets undervattenskrop p. 
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ål med ringa djupgående. Härigenom uppstod det beklag
~f~a faktm~l, att ubå~arnas t?rpccl~ csty~!ming inte var ~n
rändbar Vld denna lld. Det Dlev mte langre det operaliva 
~ndamålet, som blev avgör ande för var ubåtarna skulle in
:ättas; avgör~ndet fälldes i stället av svaret på frågan, i vil
ket ha~somr:c:de torpederna . sk_ul~eo fungera! - Det skulle 
dröja langc, mnan denna kns 1 fraga om huvudvapnet var 
övervunnen. 

Besä ttandet av Norge medförde en begränsad förbättring 
i fråga om baseringen för de tyska sjökrigsopera tionerna. 
Följderna av den strax därpå följande erövringen av den 
franska atlantkusten blev desto mera betydelsefulla. Allan
ten låg nu öppen utanför de tyska stödjepunkterna. Slrids
J;:raftcr nas förflyttning till opera tionsområ dena blev väsent
ligt förenklad, och det procenluclla antalet ubåtar i opera
tionsområdena steg. Visserligen förskötas deras operations
områden i väster alltmer västvart, emedan motverkan sär
skilt d et brittiska fl ygvapnets verksamhet, gjorde sig a llt 
starkar e k ännhar i kustområdet och kontinuerligt ökade sin 
räckvidd. Samtidigt blev det med operationsområdenas ut
vidgnin g allt svårare att hitta konvojerna och att dirigera 
så många som. möjligt av de av spaningshänsyn vitt spridda 
ubåtarna till anfall mot en upptäckt konvoj. Nödvändighe
ten av understöd från vårt eget flygvapens sida gjorde sig 
alltmer a kännbar, m en ju mera operationslinjerna förläng
des desto otillräckligare framstod ak lionsradicn på de till 
förfogande stående flygplanen. 

Från maj 19-!0, som var en särskilt r esultatr ik månad till 
b?,rj an av å r 19-11 låg sänkningssiffrorna ungefär duhbeit så 
l~ogt som under vinlern 1939--40. De utgjorde inledningen 
t~ll en för England holfull period. På brittisk sida gjorde 
s1g en tilllagande brist på konvojfartyg kännbar, särskilt i 
fråga om jagare. överenskommelsen med Förenta staterna, 
som gav det brittiska amiralitetet ett tillskott på 50 jagare 
b~.ev under dessa omständigheter en välkommen och oum
barlig hjälp i nödens stund. 

CAntalet frontdugliga ubåtar hade inte ökals under 1940, 
da de nya båtar, som trädde i tjänst alltid gavs en lå ng prov
~rs- o.~h u.tbil~lningspcriod, inn~n de sändes till fronten. 

ottenlaget 1 fraga om antalet na ddes den 1/ 2 1941. Blott 
21 ~lbåtar voro då tillgängliga för fron tbruk, mot 55 under 
U.!i)lldning. Från hörjan av 19-12 kommo i genomsnitt 20 11ya 
baotar m ånatligen till fronten. Förlusterna voro samtiaigt 
1llattljga, och härigenmn steg totalantalet b etydligt. Totalt 
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färdigställeles 1.105 ubåtar u nder k r iget. Yid krigels slu t 
i april 1?45 - funnos omkring -!00. frontLt~~tar, inklusi~ 
de slwlbatar, som vor o klara for stndsuppg1fter. 

. Sänkningssiffr~rna unde: 1941 . .Påv~rkades stark t av det 
stigande antalet msatta ubatar. Sarskilt betydande voro re
sultaten under det första halvåret. Från och med juli in
trädde en 1ninskning, emedan den allt starkare ficnll iga mo t
verkan i tilltagande grad minskade ubåtarnas anfallslllöj
ligheter. 

Förenta staternas inträde i kriget förde med sig en viisent
lig, ehuru lokalt begränsad, förbät tr ing av de operativa fö r
utsättningarna och därmed en ansenlig ökning av re sul tat
siffrorna. Västra delen av Atlanten med USA :s kustfanal ten 
blev ett givande fält för ubåtarna, emedan den am erikanska 
organisationen för motverkan inom kustområden a behö vde 
rundlig tid för alt nå fnll styrka. Krigsåret 19-12 var höj d
punklen i det tyska tillförselkriget; und er sex månader det ta 
år beräknade »Avdelningen för utländsk sjöfart» nu1Iwtliga 
sänkningsresultat av sammanlagt över en miljon BRT. Dessa 
beräkningar innebar en viss överskattning, jämfört med dc 
verkliga siffrorna; icke desto mindre voro resultaten utom
ordentliga. Enligt brittisk källa1 l var november 10-12 - 13-1 
fartyg om 860.000 BRT - för de allierade den m est förl ust
bringande månaden under kriget. Men dc amerikanska och 
brittiska nybyggnadsvarven arbetade redan för högt ryck, ,1ch 
nybyggnadssiffrorna började närma sig sänkningskuryan . 

Frontubåtarnas räckvidd var betydande; de opererade in
te bara i Karibiska havet ulan även utanför Kapsladen och 
i Indiska oceanen. För att öka den nyttiga ticlen i de aYlägs
na operationsområdena konstruerades unclerhållsubålar, som 
tillförde frontubå tarna hrännolj a och ammunition. Besätt
ningarnas förmåga alt hålla ut visade sig nästan obegränsad, 
trots de primitiva levnadsbe tingelserna. 

Från och med sommaren 1942 försköls ubåtarnas fö rnä ms
ta j aktområden med den gradvis tilltagande motverkan i de 
amerikanska kustfarvattnen från Västa tlanten till m ellersta 
Atlanten. Här förefanns ännu ett tillfälligt »hål» m ellan clei; 
amerikanska flygövervaknin~:ren i väster och den brittiska 1 

öster. Ännu hade de allierade inte tillräckligt många han
garfartyg för att kunna överbrygga det. I striden mo t k?n
vojerna framstod den så kallade »flock-taktiken» solll an-

1 ) >>The Battle of the Atlantic», den officiella rapporten, pubJice· 

rad 1946. 
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J11ålsen lig, d v s den samfällda insatsen av ett stor t antal 
~~{!tal' mo~ en o~h sanun?- konvoj, å~tadkomme~1 genom .en
~ etlig Jednmg. P a del ta satt blev o ma ng a konvoJ er p r aktiskt 

1
1
3get helt up1~.riv~1a. .. .. . . 

Men den sland1gt vaxande motverkan, sarsJolt den fient
j'ga flygöverlägsenheten som framstod allt tydligare, gav den 
t~ska ~j ö l~rigsle.dningen all~ m;ra ~ekymmer. Det ~mnd~ in
te clröJ a .. lang.e till dess ~;ksa halet 1 Atlanten hade fyllts 1gen 
av det fielllllga flyget. I rots detta synes den annalkande fa
~·an ick e hava betraktats med erforderlig saklighet och 
skärpa. 

Jämsides med dc i konvojskyddet ingående hangarfarty
aen och övriga förband ur det brittisk- amerikanska flyget 
bidrog dc i allt större antal insalta korvetterna, fregatterna 
och liknande molmedel att förminska ubåtarnas anfallsmöj
Iigheter. Konvojernas omedelbara omgivning bredde alltmer 
ut sig till en zon, som kunde liknas vid elt »Kiislenvorfclcl», 
i vi lket det blev allt svårare för ubåtarna att uppträda i 
marschlägc. l\1en alltjämt var gång i marschläge en metod, 
som kunde tillämpas för förflyttningen till op r:'rationsom
tåclet och för att, efter det en konvoj hade påträffats, kom
ma i närheten av skjutläget. Det var en logisk utveckling 
av m olverksmetodiken att söka efter vägar, som minskade 
de m ed ubåtarnas övervattensfart förknippad e fördelarna. 

På denna väg åstadkoms avgörandet till motmedlens för
mån genom tillkomsten av radm· för att från fiygplan finna 
den i marschläge gående ubåten. Redan i slutet av 19-!2 
hade dc första resullaten av flygburen radar visat sig, då 
ubåtar under ut- eller inlöDandc i de franska kustfarYattncn 
under mörker i marschläge överraskande angreps från luften 
och.bomhades. Flygplanen uppträdde så plötsligt, alt ubåtar
na m te hastigt nog kunde dra sig undan flyganfallet genom 
att dyka. 

.9-entemol den nya anfallsmetoden stod ubåtarna nära nog 
hJalp.lösa; från och med 19-!3 tog förlusterna en hotande om
fattm ng. Visserligen inbyggdes de första motmedlen mot den 
nya faran förhållandevis snart, men denna apparatur, som 
Var avsedd att i god tid ge ubåtarna vetskap om, att de voro 
lttsatta för radarstrålning, hade den stora nackdelen, att den 
g~nom sin egen strålning förrådde ubåtens läge och detta 
P~ .. d.ubbla det avstånd, som. flygvapnet annars skulle haft 
?OJhghe t alt finna ubåten. Härigenom underlättades alltså 
~Ygplanets upptäckt av ubåten; faran ökades, och förluster-
a steg åter. I maj 1943 nådde de en höjd av nära 40 båtar, 
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jä mfi.ir t m ed clt genomsnittligt m å natligt nybyggnatlslilhl· l 
av omkring 20 ubåt m·. S~ra~ förut - i man; l \J 1_3 h;~1 t 
den tyska 1~ampc~l m?t tlllforsc! n, trols .(~C al.~t sa~n!'c 111ö.: 
lighelerna till o.nfal1, ann u en gang medfort sankmnt . 1 e~ u~ 
tat som nådd e 900.000 ton-qränscn. ·· 

"Cndcr återstoden av året Ll!)-!3 utru~l.?-clcs alla ubåt r l~le c] 
användbara apparater, som angav frammandc rad~l··st r(l l 
ning utan att själv stråla . Faran för att bli överrn~kad i 
marschläge hade därmed förminskals . Ubåtarnf1s luft v~1rn 
förstärkles också efterhand, så att dc kunde möta fly gan. 
fall med luftvärnseld. Dessa åtgärder medförde vi ss rl igen 
någon bättring, men kunde inte inverka på det fak tum , att 
det fientliga flyget allteftersom tiden gick genom öknin ~ av 
flygstridskrafterna och sk icklig användning av del n ya med
let för lägebestämning skapade en zon, i vilken u bata rna 
överhuvudtaget inte kunde uppträda i mar schEige. Till och 
med laddningen av ackumulatorern a, för vilket ä nd mn[ll 
ubåten måste befinna sig p å ytan, b lev så småningom ett 

svårlöstbart p roblem. 
Vilka slutsatser drog nu den tyska ledninge n av (h l nya 

läget? Närmast fattades det enda möjliga och riktiga beslu
tet, n ämligen att förflytta ubåtarnas operationsmnråden Il'ån 
den farligaste zonen, d v s Atlan ten, till havsområ den som 
visserligen voro mindre vinstgivande men där det fi en tli ga 
flyghotet var svagare. Att rned framgång, beldimpa m olsUill
darens överlägsenhet i luften var omöjligt i den nidande 
rustningssituationen och med de omåttliga fordringar, som 
på alla fronter ställdes på det tysk a flygvapnet. 

Det avbrott i ubåtskriget på Atlanten, som blev föl jden 
härav, representerade h~ott en provisorisk lösning. Kvar s tod 
a lltj ämt den ödesmättade frågan, om man överhuvudla,qet
kunde förvänta, att ubåtskriget under fö r eliggande oJIIs lan
clighetcr kunde medföra krigsavgörande resullat. Blo ll om 
denna fråga kunde besvaras med ja vore det försYnrl ig l rrtt 
frå n andra, för krigets utgång måh~inda viktigare d cl:n· aY 
kriasmulden undandra de ocrhörda mänv-der av d en t alla 

b ,, 

avseenden allt mer begränsade tyska krigspotenti alens re-
sm·scr, som skulle slukas av clt forcerat ubåtsbyggan de 
nybyggnadsprogrammet tog i anspråk omkring 60 7a av den 
t{ska elektroindustrien och e1~. fö~·svar~ig del av stålp r:J(l,nkl 
honen - sam.t de dyrbara m anmskohv, som sa ttes pa spe 
i ubå tskriget. 

Den tyska ledningen har under det d om.iner nnde infly ta ~
de, som utövades av f d chefen för ubåtsvapnet, seclermelil 
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.. erbcfälhaYarcn för krigsmarincn, storamiral Dönitz, sva.rat ?: på fråga
0

n. F?rhoppningen om. en avgörande uJ;pblomst
J . 12 av ubatskngct uppgavs aldng hos de ansvanga tyska 
rH "' . ' · 

1
yndighctern a. 

11 Till detta ställningstagande från den tyska ledningens si
da }lava olika positiva faktorer medverkat. Man hade för
h~ppningar om en ny acra i ubåtskriget med moderna ubåts
typ er. pc~ hade lyckats __ att g.cnm~.l konst ruktion av nya 
framdnvnmgsi:wslonero vasenlhg_t oka. undervaitensfarten, 
som hos fram~tdens ~bat_ skulle l1gga v1d ~8 kn?P• o.ch sa~_t~
tidigt öka a ktwnsrad1cn 1 u-lage. Delta slalldc 1 utsikt moJ
Jio-heter att eliminera ubåtens hittills slörsta svaghet och lå
h~ den nå sitt operalionsområde snabbt och obehindrad av 
flyget. Ta~k vare farten i u-lä_~e, som var överlä~scn kon
voj ernas fart, skapades helt undrade och betydligt gynn
sammm·c anfallsmöjJigheVer. Också gentemot snabba sjö
stridskrafter, särskilt bevakningsfartyg, hade en försl::j utning 
till ubåtens förmån ägt rum i vad angår anfalls- och mot
verkansmöjlighcter. Man hoppades kunna sälta in dc n ya 
ubåtskonstruktionerna på sommaren eller hösten 19-!Ll. I 
verkligheten k om. ingen av dc nya ubåtarna att användas 
före krigsslutet. 

Samtidigt härmed pågick omändring av ubåtarna för 
gång i u -läge genom ulnyttjandc av s k »snorkel» , en luft
mast, genom vi lka dieselmotorerna i den neddylda ubåten 
tillföres erforderlig luft, och varigenom ocks:'l laddning av 
ackumulatorerna i uläge möjliggjorts. Visserligen åstadkom. 
man härigenom ingen ökning av farten i undervattensläge, 
men de båtar som fick snorkel kunde likav~i.l som dc nva 
båttyperna förlägga silt huvud~akliga verksamhetsområde 
under valtenylan . Härigenom kunde de i hög grad undandra 
sig luftfaran och åter operera i kustfarvatten m ed stark tra
fik, vilk et clillills omöjliggjorts av det fientliga flyget. Dc 
första snorkel-båtarna insattes sommaren 19-H; de ha full
ständigt motsvarat de på dem ställda förväntningarna. Från 
Olpråden med den starkaste jakt- och radarmolverkan kom 
hatarna tillbaka från företag av tre veckors lii11gd, varuneler 
tre till fem sänkningar utförts utan alt båten någon gang 
Varit i marschläge. Emellertid måste ubåtens utkiks- och 
spaningsmöjligheter ytterligare nedgå genom övergången till 
e{1bar t u-lägesoperationer. Utan flygspaning var ubå ten n1.er 
e ler mindre blind. I v idsträckta farvatten, som erbjöd han
delssj öfarten obehindra d rörelsefrihet och möjligheter till 
Undvikande m anövrar, måste utsikterna alt hitta konvojer-
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na bli ytterst ringa och nästan uteslu tande beroende 
slumpen .. Ma n kunde därför föruts e, att lönande operati

0 1
a,v 

områ den för den nya formen av ubåtskrig blott vore al l f ~s
np- i hat~.delssjöfartcns »flaskh alsar» och dä.~:med i dc 0 1~~ 
raden , dar den starkaste motverkan kunde forv antas; <l v 
i de trånga kus tområ dena nära angöringspunklern a. s 

0~~-_så .. ubåten~. h~vudvapen, torpe~len, var m~n i färd lllc ct 
att fo rbattra. Harvidlag rordc det s1g om en blisatsappara t 
som reagerade för propellerJjud, varigenom torp eden själ~ 
riktade in sig mot snabbgående fartyg. Denna torped som gavs 
täcknamnet »gärdsmygen» (»Zaunkönig»), stod till förfog an
de redan i sep tember 19"13 och var särskilt verksam mol ja
gare i k onvojens bevakning. Trots detta lyckades ullalarna 
blott i få fall bryta igenom den slarka fientl iga j agarhc\' ak
ningcn och komma fram till det egentliga m ålet för Lillför
selkriget, nämligen handelsfm·tygen. 

Bland de synpunkter, som trots bakslaget på våren 1 \l-13 
syntes tala för en fortsättning av ubåtskriget med alla mc
del, sp elade också den åsikten en bet~'dande roll, al L den 
motverkan mot ubåtarna, vartill motståndaren blivit lYingad, 
för honom innebar en särskilt svår b elastning på hans krigs
potential. Den framtving ade anordnande t av konvojer, den 
tog sig uttryck i byggandet av bevakningsfartyg och \"!pen 
för motverkan, i nybyggnad av handelsfartyg och i upprä tt
hålla ndet av en orga nisation i luften, som grep över ocea
nerna. Härigenom togs m a teri ella och personella resurse r i 
anspråk, som annars kunnat komma till användning pa a nd
ra områ den av krigföringen. Detta var utan tvivel en l'aklor 
av stor b etydelse, blott man noga avvägde de krafter som 
genom ubåtskrigets fo rtsättning med alla medel undDndrogs 
d en egna krigspotentialen. 

När storamiral Dönitz ända till krigsslutet med hela tyng
den av sin ställning och pcrsonliahet inför Hitler förftik tal 
ubåtskriget som eii. av de viktigaste tyngdpunkterna i d?n 
totala tyska krigsansträngningen h ar härtilll otvivcb~kt1g t 
också dc alltför högt spända förväntningar och förhoppmnga r 
b idragit, som man trodde sig kunna fästa vid ubålarnn på 
grund av de förmenta erfarenheterna från det förs ta världs
lu·iget, och som. man under m ånga år ivrigt omhulda t.. 

Krigets h årda verklighet har slagit söndel' de illuswne~·, 
som d en tyska ledningen hyst rörande det tyska ub['ttskr:~ 
gets p å nyttfödelse efter bakslaget våren 1943. Visserli~cn "1~ 
sar sänknin,!tskurvan från sommaren 1944 en lätt stign1ng ... en 
framgång som kunde tillskrivas ubåtens tekniska förba tt~ 
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. . _ anti-radar-apparatur, snorkeln - . toq~~den~ ful~k?m
rJJlg de _ Zaunkönig --::-' me1~ den n~å1:ati~ga sanknm~ss.1f~1:an 
J1 31: därefter b lott sallan oversknd 1t 2;::>0.000 tons-st1ecket, 
]!al t'dl'gt m ed att fientliga handelstonnaget genom nybygg-

!11 l . . o d '-T" l sa d tiHfördes m er än en nul.Jon BRT p er n1.a na .. ~'ar c e 
ll:~·sta nya ubålstyperna, vid ':'.ika man fäst så s~ora forhopp
f~l ar voro färdiga att anvandas, slutade knge t. 
Ill~g ~aHia och J~ ritisk bedömning av läget hade kunnat 
ör~~~s ~ <.lc1~1a utveck ling. Den cho,ck, som ubåt~krigc t ficl~ 

~ 19·43 utlöstes crenom radaraJ)I)at·atcn . Dd ar dock pa ar ' n _. 
·. t t sa·: tt s·'\. a lt denna UJ)pfinning kan betecknas som., orsa-
111 e · <' ' · · · ' t 
k,en till ubå tskrigets. misoslycl~and~. S~m ll~1~ar~ a~l~lVl,·S 
satte tillbakagången 1 ubatskn.get m la n gt tlchgar e, 1 apnl 
1942, då för första gången ~lolln~~len. mellan nyb~'ggnad~
tillskott och sänkningar börJade ~ornnn skas . D c bada fal-..
torer som medförde avgöra~1.det tlll ubåt.arnas nackdel,. var 
dels de oerhörda ansträngm.ngar, son: gJ.?rdes av d e hent
liga skepp~varv~n för a tt ersatta det f,?rsto~·da .tonnaget, ~l.;ls 
1 fthe r ravaldct 1 Atlanten, som motstandmen mnehade han 
:Ch m ed 1942. D:cnna utveckling låg klar redan 1943. Den 
kunde sedermera icke ändras. Amerikana~·nas nybyg~nad. av 
tonnage kunde vi inte p åverka, och i en .hd, då . ~len f1~nthga 
flygöverlägsenheten gjorde sig kännba\ mom SJalva nkso~~l
Tåclet, kunde vi inte frånrycka motstandaren lufthenaval
det över Atlanten. 

Under d essa omständigheter är d et svårt att .~örst.å hur 
den tyska ledningen, alldeles oavsett det h otande laget : stor~, 
kunde utlova en krigsavgörande p å nyttfödelse av ~b~ts~{l'l
get i d en nya a era, som även med . ett m ycl.-.ct optmusbskt 
bedömande utan hänsynstagande 1.111 verknu~garna ~v. det 
fientl iga bombkriget mot den tyska pr?dukt10nen, tHllgast 
kunde sätta in p å hösten 1944. De amenkanska v arvens ~ca
pacitet var känd i Tyskland. Baissen i ubåtskriget, so~~l _nm
ligtvis k omme att bestå till dess den nya a:rar~. borpdc. 
måste h a till föjd att d e allierades tonnage pa hosten 19~4 
mås te vara 10 ~ 12 miljoner BRT! större. Ubåtarnas uppg1ft 
således enbart m ed hänsvn till storleken av det tonnage, som 
skulle sänkas, oändligt m yck et svårare ~~n. I?å våren 19~3. 

D.et är självklart att de t inte kunde bh fr aga om att Hl

ställa ubåtskriget helt och hållet, mc1! det .fa nns en medel
Väg. D et hade kunnat fortsätt as, utan forccnng av nybyggna
derna och m ed v arsam a nvändning av förhande1:va~·ancl ? 
lllateriel. Antalet i tjänst varand e ubå tar vm· den 1 JUlll 19'B 
- eft er dc h öga förl usterna i maj - alltjämt L135 båtar mot 
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ett bes_tånd av 57 ubåtar vid k~:i~ets börjm~ . Ar~senliga kria 
l?_?tenhella .. resursoer skulle hangenom stat~. ~111 förfoga n~f
for andra andamal - flygvapen, uansar, forner edelser fe 
invasions~örsvar o-· under det att motståndaren icke sk ul~l' 
kunna mm~ka p a o sn_ta 1~1ohneclcl_ mot detta sto~·a an la! 1lbå~ 
tar uneler overskadlig hel. I varJe fall skulle 1 elt besl ut . 
sådan rikt~:ing _legat ett kla_rt me~lgivande, 2.it uh:llskr ige~ 
~:aclc ~pphort alt v~~· a .?n kngsavgorancl e faktor. Den sj äly. 
overvmnelse, som harfor erfordrades, ha de ansvariga lllYn-

cligheterna icke kunnat prestera. • 
Från våren 1943 vilar det en djup tragik över ub:ltslJcs~itt

ningarnas hjältemodiga insatser. Deras hjälpmedel ocl1 dc
::as t~ll s!utet obrutna offervillighe\ kund_~ inte göra nf1gon 
~ndrmg 1 det faktum att de stod pa en forlora d utpost. Av 
1 runt tal 1.160 ubåtar, som. varit i tjänst under kriget, ha till 
slutet av april 1945 630 båtar gått förlorade genom fiendens 
åtgärder. Därtill kommer ytterligare 108 båtar under de 
första m aj dagarna intill vapenstilleståndet, av vilka dock 
89 sänktes av egna besättningar. Av dc 40.000 tyska sj ömän, 
som bemannade dem, ha 30.000 stupat, i sanning m ak abra 
siffror. Den utan iämförelse största delen av förlusterna in
träffade under nedgångsperioden 1943- 1945. För dem, som 
ha överlevt katastrofen, må det vara en källa till stoll till
fredsställelse, att motståndaren om dem. skriver: »Thcre is 
no reason to suppose that they woulcl not have fought on in 
a losing campaian if th e dcfeat of the German Army h ad not 
brought collapsc and surrendcr. Their morale was unimpai
red to the hitter end .... »1 ) 

1
) »The Battle of the Atlantic». 

Operationerna på limen och 

peipus 1941-1944 

/>.V JURG MEISTER, NIZZA. 
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översatt av Kommendör B. LINDGREN. 

Det k an synas vara en överloppsgärning att offra tid på 
studiet av sjökrigsoperationer på ins.iöar. Med hänsyn till 
att vi i Yäncrn-Vätternområdct äga en tenäng, där under 
vissa förutsättn ingar ett »sjökrig i miniatyr» kan tänkas ut
spela sig ha emellertid de här återgivna skildringarna från 
det andra världskriget hedömts kunna äga visst intresse. 

Operationerna på Ilmen 1941- 194-3. 

llmen har en yta av 920 km2 • Den har fyrtio tillflöden; 
däremot sörj er enelast en flod för avrinningen, nämligen 
Vollwv. Sjöns östra strand, där Msta och Lovat mynna, är 
sumpig, under det att nordväst- och sydväststränderna höj a 
sig till 25 m över vattenytan. Sjöns största djup är blott 
5,4 m, och från mitten av november till slutet av april är 
sjön tillfrusen. Den är mycket fiskrik (gös); 19'41 fanns ett 
f~edsbestånd av ett åttiotal primitiva ryska fiskebåtar, av 
VIlka närmare 50 kommo i tysk hand. Resten stannade un
~er sovjetisk kontroll. Tydligen fanns där i fred inte några 
angbåtar, pråmar eller bogserbåtar - i varje fall ha tyskar
na ~arken sett till eller kunnat hemäkliga sig några sådana. 

SJ ön Ilmen nåddes av de 16. och 18. tyska anncerna i slu
teot av juli, resp. hörjan av augusti 1941. I slutet av augusti, 
d.~. den tyska offensiven i detta område stoppade upp, var 
SJons norra, västra och södra stränder i tysk hand. Den 16. 
armen hade kommit så lånat som till foten av V aidaibergen 
och h ade gått över Lovat och Pola; och den 18. armen hade 
bas~er~t Volkav och stod öster om Novgorod. I sovjetisk 

1es1_~tnmg förbl ev blott sjöns sumpiga och ofta översvämma
c e ostra strand, som försvarades med sedvanlig envishet. 
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Bestyckad tysk pråm på Ilmen. 

So~nm~ren 19_-!1 förlades en tysk annepionjär-specialav
delnmg hll Ustnka. Den var underställd 16. armen och hade 
tilldelats sex s k M-båtar. Dessa hade fen1 mans besällning, 
vor<?. besty~~~ad e med ett maskingevär och handeldvape n och 
anvandes for p atrulluppdrag på sjön, bland annal fö r alt 
nattetid ålfölja de under tysk kontroll stående fi skeintarna 
~ill de på 20 km avstånd belägna fiskegrunden för alt om
mlet?öra ofta_ å~erk01~1mande sovjetiska kapningsförsök ; ly 
ocksa de sovJettska fiskebåtarna fiskade om nällerna inte 
långt ifrån de tyska båtarna! Till någon större drabbning 
med de fientliga »siöstridskrafterna» kom det em ellertid 
inte under 19"11. Fiskfångsterna utgjorde en väl kommen 
k~:n:1pletlering till mathållningen för den 225. infanter idi
VISJOnen, s::nn hade h and om strandlinjens försv ar. 

Unde~· vmtern 19-!1/42 gjorde sovjetryssarna etl kraftigt 
anfall over Ilmensjöns is, ulfört med infanteri och moto r
slädar, vilket led~e till en inbrytning i 16. armens vänst ~·a 
flank mellan Schnnsk och Staraja Russa. Med hä nsyn tJI! 
den k~·aftfoulla so:r.i etiska krigföringen i detta omrflde ansM 
man s1g pa tvsk siCla böra räkna med sov j etisk offensiv ock 
så under den kommande sommaren ocl~ beslöt d~iyför att 
säkra sj öherravLilde t på Ilmensj ön genom förstärk ning av 
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Siebel-färjor på sjön Ilmen. 

de förh andenvarande »sjökrigsmedlen». Några sovjetiska 
krigsfartyg hade förvisso inte visat sig; dittills hade blott 
ryska fi sk ebåtar vid några tillfällen försökt att landsätta 
agenter i det av tvskarna besatta området eller kapa tysk
kontroller ade båtar. 

I över ensstämm else med den tendens från det andra 
världskriget, som har gjort sig känd även från andra krigs
skåd eplatser, blev det inte marin en, som organiserade >>Il
menflottiljcn». Denna kom alt utgöra en brokig blandning 
av luftvärnsartilleristcr, pionjärer och marinpersonaL :Sn 
luftvärnsavdelning, förlagd till Ustrika och underställd 16. 
a_~·men, ställde kanoner och huvuddelen av personalen till 
f?rfogande. Pionjärerna levererade Siebelfärjorna, och ma
ru:en lämnnde några specialister i form av signal- och ma
slnnpe rsonal. Den nya flottiljen ställdes under befäl av en 
reservlöjtn ant i armen. Ustrika blev operationsbas. Med stor 
svårighet förde man fr ån Reva! dit landvägen först två och 
sedermera vlterligare två Siebclfärior. Färjorna sjösattes i 
f
1
l?den Mschaja från en sprängd järnvägsbro. i Ustrika er

_1oll d c vardera en 88 mm och två 20 mm lvkanoner. Där
Jämte konstr uer ades i"Yra pråmfär.ior, bestående av par vis 
samm ankopplade fi!"kebåtar. Dessa bestyckade~ med v-ar sin 

<lO 
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88 mm kanon och drevs 1~1~delst h :.enne pionH!rutombo rcls. 
motorer. Utöver de sex tlchgare namnd?- .M-hata rn~~ fa nn , 
det också ett »chefsfartyg», som skulle chn~era ~lolti\je 11 1 

~ 
radio. Den samlade besättningsstyrkan uppWck hll 300 111 a~11 Uneler sommaren och hösten 1942 anvandes den hsl· · 
flottiljen framför allt för b <;;skjutning ?-V de SO~J~tiska stä·~~ 
ningarna i Lovat-deltat. ~agra ytterllgare ~11~Jhgb ~~er· till 
offensiva insatser fanns mtc, sedan dc sovJetiska fiskebå
tarna fördrivits från fiskegrunclen ... Tyska lan~~stigningar På 
elen flacka sumpiga och med vass overvuxna ostra stranden 
tedde sig föga lovande. Terrängen bakom var ogen om trä ng
lig, och därtill kom, att tyskarna från sommaren 194.1 fö rde 
kriget defensivt i avsnitt~t Volkov_-Valdaibergen ... Eln~~-'Ll 11-
m.en-flottilj en av 18. armens stab f1ck mycket bermn for "h 
verksamhet - flottiljen oroade ryssarna och åstadkom där
med en viss avlastning av dc tyska trupperna i LoYat-ay. 
snittet - kunde den inte heller under sommaren 1912 helt 
förhindra landsättning av sovjetiska agenter och pa rlisa nc t· 
på den tyskockuperade stranden. Därjämte n1.åstc ty ska r,Ja 
reservera starka truppavdelningar för strandförsvnrcl, i 
Lovat-dcHat exempelvis ett polisrcgemente, som hiimlal3 
från området bakom fronten. 

På sovjetisk sida svnes man helt ha avstått_ ~rån a~L h.ilt~a 
någon motsvarighet till den tyska limenflothlJcn. Tillfalhg 
eldgivning från sovietiska landbatterier ävensm_n enslata 
flyganfall mot de tyska båt~rna synes hava vant re:.~tl.lal
lösa. Å andra sidan kan betvivlas, om de tyska »flak-farJo r
nas» eld var nämnvärt verksam, särskilt som dessa rull ade så 
kraftigt efter varje skott, att noggrann riktning var omöj ljg. 

De tyska båtarna, prydligt hållna och försedda m ed sig
nalflaggor och andra sjömansmässiga attribut som dc Y Ol~O, 
tilldrog sig snart allehanda tyska myndigheters intresse v~l
ka inböreles stred om vem som egentligen hade ansvaret for 
armadan. Till följd av dc många generalsbesöken h~dc 
flottiljen fått öva marschformeringar och »paradupps l~1ll 
ning ombord» för att ståndsmässigt kun~w mott_a~a »hoga 
och högsta dignitärer»; till följ d av detta fick flottilJ en h land 
soldaterna smek - cJJer öknamnet »generalsleksakcn ». 

I och med att sjön frös till i nov'ember ' 1942 upplös tes 
I!men-flottilj~n. Sieb;lfärjorna och lvkanoner~~a .~ör~'lytta d~: 
till platser dar de pa grund av det alltmer fors~mu adc al 
männa läget behövdes bättre. 

1 19,13 fanns det sålunda ingen tysk flottilj på limen; J1lC ~, 
då sovjetryssarna alltjämt avstod från att utöva »nwkl pd 
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·"n» blev det i fortsättningen lugnt på Ilmcn. På tysk sida 
sJOde m an fortlöpande utbyggt strandförsvarel, så alt land
h:,mingsförsök hade kunnat avslås även utan bistånd av 
5

1:;rina stri.~lskra!tcr. S~m1 ryssarna de~_sutom från .?ch n~cd 
~g-!2 företradesvis anvande. ~lygplan f~r att l an~lsatt~ sma 

oenter bakom de tyska lm J erna, ansa g man sig p a tysk 
:i~la utan risk kunna avstå från limen-flottiljens tjänster. 

Vintern 1943- 44 angrep ryssarna åter över· isen med star
ka förb and i ~·iktning mot Novg_oro~l och ~.mnmanpressade 
därvid de letllska truppernas stallmngar vaster om sladen 
så att de tyska truppema i februari 19-14 måste dra sig till
baka från limens stränder. 

Om man efter å t hetraktar operationerna på limen finner 
man med en viss förvåning att sov j ctryssarna här -- i mol
sats till vad fallet var på Ladoga, Onega och Peipus - av
stod från att organisera en egen flottilj och utan strid över
lämnade »sjöherraväldet» till tyskarna. Sovjetisk aktivitet 
på sj ön limen hade ulan tvivel bundit ytterligare tysk trupp 
för fö rsvar av stränderna. På tysk sida sammandrogs -- lik
som för övrigt även på Lado,ga - en flottilj som materiellt 
ingalunda motsvarade kraven. De långsamma och på långt 
avstånd både optiskt och akustiskt lätt upptäckta Sicbelfär
jorna voro olämpliga för jakt på fientliga båtar, som natte
tid satte i land partisaner och agenter. Också på limen hade 
snabba, lätt pansrade motorbåtar behövts, men sådana fanns 
det inte i Tyskland. 

För övrigt hade ArmegnmD Nord krävt insats av marin
stridskrafter på limen redan sommaren 1941. Detta hade 
dock marinen avböjt med motivering a lt saken uteslutande 
vore en angelägenhet för pionjärerna. Detta ställningstagan
de var säkerligen felaktigt; pdncipiellt bör allt som flyter, 
vara underställt marinen. 

Det tyska heslutet 19-13 att inte organiscm någon Ilmen
f~ottilj visade sig också kortsynt. En med lämplig båtmate
l'Iel utrustad flottilj hade redan på sjön kunnat kullkasta 
alla sovj etiska landstigningsförsök, varigenom strandförsva
ret h ade kunnat tillgodoses med betydligt mindre trupp än 
som blev fallet. En tysk flottilj på Ilmcnsjön med en sam
:nanlagd besättningsstyrka av kanske 500 man hade lösgjort 
a!minstone 5.000 man från strandförsvaret för användning 
Pa annat håll och därigenom utgjort ett bidrag till den eko-
110111isering med stridskrafterna, som från och med 19-12 blev 
en allt mer trängande nödvändighet för tyskarna. 
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Operationema på Peipus 1[)4.1-194-lf. 

D en stora sjön Peipus på gränsen mellan Estland och Sov. 
jet låg efter ockupationen av östers.iöpro~r insern? 1D 11 helt 
och hållet inom det ryskkontrollerade omrad~t. D::~ elen tyska 
armen samm.a år på sommaren nått fram till Pc1pus s trän
der, sänktes genom flyganfall där befintliga r~rska :u·mc'l'ade 
fartyg och båtar, inalles ett 20-tal.. En s!1abbgaend_c r y_sk pa
trullbåt sänktes av en tysk bcvaknmgsbat med artJll en. Där
efter utrustade tyskarna ett antal erövrade n1otorbål ar, slu
par, färjor m fl småfa_rtyg med antitankkanoner och JHa
skingevär för patrullenng samt transport av trupp er, ma
teriel och sårade. . 

Sedan den tvska armen hösten 1941 segrande dragi l v ida
re ostvart, upnhördc all stridsverksamhet på och i n i:i rh eten 
av Peipus. Med ett antal bevakningsbåota r bemann ade_ av 
tysk sjöpolis avpatrullerades vattenomra~let, huvudsak li gast 
för att skydda fisket och hindra o sn~~~gglmg . . . .. 

Egentligen hestår Peipus av tva S]oar, en o nundrc J soder 
och en större i norr, förbundna genom tva segelbara . ka
naler, en på den ryska och en på den -~stniska sid an . Yn_t
tenområdct är betydande, 3.500 kvkm; langden 1 J~ord-sy ~ll 1 g 
riktning HO bn; men det är grunduppfyllt (storsta dJup 
17 m) 'och därför svårnavigabelt Sjön har förbind else med 
Dorpat (30 km) genom elen segelbar~ fl~den En;,b ach . AY
s tåndet till bakomliggande bas, Reval, ar 1 ;0 km fran D or pa t. 

Under våren 19-iLl blev det uppenbart att den framrycka~: 
de ryska armen åter skulle nå fram _till sjöområde t,. yn rfor 
den tyska ledningen beslöt att sätta 1~1 en stark man n fl ot
tilj på Peipus. Enligt den urspr!-mghga planen skullc, del~ 
utgöms av 2"1 MAL-båtar, 8 KS-batar, 30'----50 ~ransportha_ t a l~ 
a ll a bemannade med personal från flottan, v1clare 18 p ~on 
järfärjor, 12 landstigningsfarkoster och _27 stormbåtar. vllk~ 
tillhörde armens ingenjörtrupper. Sl!-1thgen fann~ re~)t~n P~ 
Peipus ett 30-tal motor- och bogserhatar m 1~1. Tlll fo l.],d ~
de tyska motaångarna 1943/ -14 blev emellerhd plan er n<~ 1 

viderade och n endast ett mindre antal farkoster trans porte-

Förkortningar: 

MAL-bå t Marine Artillerie L eichter. 
AL·båt Artilleri e Leichter. 
AL-flottilj Artillerie Leichter Flottille .. 
KS-bå t Kleines Sclmellboot. 
KM-bå t Klein es Minenboot. 

581 

-ades p er j~rnväg t!ll Dorpat. Inberäknat rcd.an på _Peipll:s 
b~{intliga ha tar u tgJ or des den flytande m atenelen v1d stn
dernas hörj~_n Hl-U av följaJ~(~e enheter och förband , samt
liga understalida -1. AL-flo ttilJ en: 

8 AL-båtar (180 ton, 8 knop, 2-75 mm, -1-20 mm, 2-37 
mm pjäser). 

4 KS-håtar, motortorpedbåtar (13 lon, 33 knop, 2 tor
p eder). 

6 KM-båtar, mindre, snabbgftende minfartyg (2-15 mm 
pjäser, am·ändes här endast som kanonslup ar). 

4 patrullbåtar (tidigare motorbå lar tillhörande slagskepp 
och k ryssare). 

12 pionj ärfärjor (-1-20 mm pjäser). 

12 ångbåtar. 

10 b ogserbå tar. 

7 motorhå ta r. 

Jänwägslranspor le rna av fa rtygen till Dorpat vå lla d e 
tyskarna en del b esvärligheter. Stllunda blev de sex KM
båtarna stå ende p å sina jänlYä gsYagnar i R cval under 14 
dagar pi\. grund av oenighet inom d en tyska järnvägsleJ
ningen. - \'a d b e träffar motortorpedbå tama var tydligen b e
sättningarna ill a utbilda de. :;\Iotorfolket lärde sig aldrig b e
härska de sYi\. rskötla motorerna och d ~irför kumlc d essa h å 
tar ej fullt utnyttjas. De m å ste även efter nå gon tid åter
sändas till Hcval. 

KM-bå tarna b aserad es i sta den Kastre och övriga fartyg 
i ohka småhamna r. Län gs den estni ska s idan uppställde tys
karn a 10 st knstartillc rip.iäser och i D orp a.l förlad es ett an-
tal fl ygpla n. I kus tförsvar et ingick estniska trupper. . 

Så snart dc ryska k å r erna uppnå t t d en östra stra ndlinJ en 
började äYen de a lt vidtaga å tgärde r för a tt utnyttj a sjö
områ d et. Ett antal snabbgåend e p a trullbå la r tran sportera
des landvägen till Peipus, lika så n ågra fl a tbottnade k a non
slupar. På st rand en uppställeles artilleri och strå lkastar e. 

Redan i febru ari 19-1-1, då P eipus a lltj ämt Yar tilJfrusen , 
försökte starka l'\'Ska armestYrkor att p å isen gå ÖVCI' sjön 
Vid det smalaste "stället nära · Purisa ari-ön. D et av ryss arn a 
tipprättade brohm·udet på ön blev em ell ertid upprivet av 
tysk a 11. infanteridivisionen, som å terlog Purisauri 17/ 2 114. 
Genom upprepa d e sprängningar av is en höll tysk arna sedan 
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öppet vatten i sundet, vilket omöj liggjorde elen n-ska ( .. l . 
o • \ Ct· 

gangen. -
Så snart isförhållandena m edgav återupptogs str idsvc .1_ 

samhctcn på våren 10-1"1. Det ryska flyget satte in i nten sl·~
altackcr och binda upp till 60 plan kunde anfalla iYskn ·f. ' :1 

tyg i deras baser. Däremot var den tyska flygverk~amhc t~l
myckct sporadisk. n 

Dc tyska AL-båtarna togs mc_s~adcls i bruk f~~· bcsk julnin 
av ryska trupper och kustpostlloncr och de fick häru nde~ 
u.tkämpa svåra strider m~d ryskt fl~:g o~h ryska l;:u sthn tte~ 
ner. Resultatet blev ocksa att samtliga atta fartvg da stri
derna upphörde blivit sk.iutna i sank eller tagna av ryssarna 

Dc snabbgående men svagt bestyckad e KM-båtama ut för~ 
de den mest omfattande verksamheten på tysk sida. Den 
första framslölen gjordes 6/ 6 -1-1 mot tre sovjetiska fa rtya 
utanför Praaga och den 10/6 eskorterade samma farty g u io·n~ 
järfärjoma till \Vanncr-Sec, varvid de tyska fartygci1 på 
återvägen anfölls av ryskt flyg. l\ågra nämnvärda r esultat 
uppnåddes dock ej. 

12/6 kl. 2100 lämnade fyra KM-båtar Kastre och passe• 
rade därvid ett flertal egna kanonslupar. Kl 2330 obst' l'i'C
rades från KM-båtarna två andra fartyg, som liknade egna 
kanonslupar. Vid qnmodan om igenkänningssignal erhölls 
otillfredsställande svar, varpå tyskarna omedelbart öppna
de eld. Denna besvarades efter 15 sek från de mi s,;l änkta 
- sovjetiska - fartygen understödda av strandbattcric rna. 
Fastän tyskarna snarast drog sig undan och elden diirige
nom upphörde efter endast tre minuter hade de tysk n fa r
tygen erhållit en del skador och en av KM-båtarna sakna
des. Den igångsatta sökningen efter det förlorade f artyget 
pågick hela natten, men gav intet resultat. Nästa m orgon 
rapporterade emellertid ett tyskt spaningsplan att fa rtyget 
grundstött innanför de sovjetiska linj erna nära Zapolje. 
Tyskarna beslöt därför att med alla tillgängliga fartyg för~ 
söka bogsera bort det strandade fartyget, eller om delta eJ 
lyckades, skjuta det i sank. Planen kont emellertid ej till ut
förande på grund av det tyska flygets ingripande. Flygarna 
åtog sig nämligen att medelst bombning förstöra fartyget, 
vilket dock misslyckades. KM-båten föll därför i ryssarnas 
händer och av besättningens 11 man stupade 9 under n attens 
strider. 

Dc tyska motgångarna fortsatte. En av KM-båtarna fa ttn
de eld i Kastres hamn och måste sänkas. Den bärgades se
nare och avsändes till Dorpat för reparation, där de n ];:ya r-
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g.a -vid den rysl~a odmpatio~_lCn av staden. ~ör att k.omplet
fe:.a farty!4~beslandet eftc~· forlusten av de bada K~I-h~tarna 
. nlände fran Tyskland h.M 5 och KM 22 den 15 JUli 19-1-1. 
8 Onder senare hälften av juli blev de ryska flyganfallen 

110t de tyska baserna allt intensivare på samma gång som 
~o v .i etpartisancr här j ad c bakom de tyska lin j crna. Den tyska 
verksamheten till sjöss blev härigenom n!ira nog lamslagen 
och en del fartyg tvingades genom spridnir1g och camouflage 
söka skydd uppför floden Embach. 

Den 16 augusti 194-1 började de tyska sjöstyrkorna förbe
redelserna för att definitivt lämna Peipus. Men de var nog
grant observerade av sov jetflyget. Under angöring av flod
mynningen och vid färden uppför floden förstördes sålunda 
en del fartyg vid flyganfall, 1nen även samm.anstötningar 
mellan övervattensfartyg förekom med ytterligare förluster 
för tyskarna. Spillrorna av den tyska flottiljen tog sin till
flykt till Dorpat, och den 23 augusti lastades fartygen på 
järnvägsvagnar. lVIen bristen på lokomotiv fördröj de avfär
den och Sovjets trupper stod endast 300 m från staden, då 
transporten fick avgångssignal till Reval. 

Sovjet var nu åter herre öve r Peipusområdet. Ehuru båda 
sidor förfoga de över relativt starka marina enheter före
kom endast ett fåtal strider till sjöss. Orsakerna härtill var 
många. Bland annat var ej motortorpedbåtarna lämpliga 
för dessa operationer. Förutom besättningarnas okunnighet, 
som tidigare anförts, saknades lämpliga mål för torpeder. 
V_idare var boltendjupen för små för torpedskjutning med 
hansyn till risken för bollens kott. - V ad s l u U igen angår 
KM-båtarna var dessa konstruerade för att snabbt förflYtta 
sig till en plats t ex för minläggning eller minsvepning "och 
därifrån helt utan strid fortast åter-vända till basen. Deras 
l~tt a fartygskonstruktion utan pansarskydd och svaga artme
nbestyckning gjorde dem därför olämpliga alt tjänstgöra 
som kanonslupar. 

Orsaken att tyskarna koncentrerade starka marina strids
krafter på Pcipus var Hi ll ers fruktan att delar av Sovjet
a~·-~nen vid fr amträngall(let västvart skulle transporteras över 
lJon . Om dessa snörsmål erhöll Hitcr informationer vid en 
'-Onferens i högkvarteret -'1- G maj 19-!-!. Såvitt känt hade 
ryssar na dock inga planer på att företaga några amfibie
operationer över Pcipus under år 19-!-1. 
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Morgondagens oceankrig 

Av Löjtnant GöRAN LUN DB ERG, 

Någon gång i höstas gjorde den brittiska fältmarsk nlke:
1 

Bernard Law Montgomery ett uttalande, i vilket ha n helt 
avfärdade hangarfartygsvapnet inom en bestämd framt id. 
Som motiv tm detta drastiska utrationaliserandc anförde han 
att atomålderns flyg skull e få en sådan k3pE~citet och rä c k~ 
vidd, att varje form av rörlig sjöbasering skulle te sig öw r
flödig. Tongångarna äro ingalunda obekanta, m en del ät· 
kansk e: ägnat att förvåna, att ett så kategoriskt domslut fä llts 
av en framstående representant för världens första sjöna
tion, allrahelst som denne hade just det brittiska h angar
fartygsflyget att falla tillbaka på v id ett flertal kritiska si
tuationer under Afrikafälttåget Skulle alllså storh etsliden 
vara slut för det under andra världskriget så storstilat la n
serade hangarfartyget, vilket ersatt det gamla slagskeppet 
såsom »slagfältets drottning»? 

Oppositionen lät icke vänta på sig. I dags- och fackpress 
på västmaktshåll publicerades det ena argumentet efle r det 
andra för att bibehålla det debatterade vapnet åtminstone 
så länge del står i mänsklig makt att se framåt i tiden. Alam
vapnets tillblivelse har blott accentuerat det trängande be
hovet av rörliga och svåråtkomliga baser för atomflyg och 
fjärrstyrda projektiler, ett bassystem allestädes närvarande 
och ingenstädes åtkomligt. Man framhöll med skärpa, alt vid 
en framtida konflikt torde motståndarna komma alt utgöra 
ett sjömaktsblock på ena sidan och ett kontinentalmak ts
block på den andra. För sjömakterna är hangarfartygel en 
tvingande nödvändighet. 

För vårt land med dess starkt begränsade marina verk
smnhe tsonnåden har förvis so detta vapen med sina global
strategisl -a premisser mindre betydelse, även om vi un eler 
alla förhållanden äro i hög grad beroende av oceantrafikens 
fortbcstånd även i krigstid. Men också för oss är det av in
tress e att taga del av de olika stormakternas åsiklcr oJI I 

h angarfartyget och dess utnyttjande, såsom de tolkas i de·1 

sisla tidens upplagor av flera sjömilitära facktidskri fter. 
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Bild l. 

slagskeppets efterträdare. 

Härvid frams lår genast klart, alt brillisk och amerikansk 
strategi divergera r vad beträffar sjökrigföring med hangar
fartyg. B<l.da äro visserligen överens om fartygets offensi
va värde, ty det kan enligt en brillisk sagesman »hring all 
the resour~cs of a fully equipped modern airfield to within 
a few mil es of a hastile shore and can do so o.nvwher e romHl 
th~ world». Denna förmåga hos h a ngarfartygel ha engels
tn~nnen utnyttj at och avse att utnyttj a även i morgondage 1s 
kng för skyddet av sjökommunikationerna, vilket är så vi
talt för dem. En framtida motståndar e råknar nog med att 
skära av Albions livsnerv, liksom Tredj e Hiket försökte un
(!er andra världskriget. Fråmst på cngelsmäunens önske
Jtsta står d~irför k01wojskydd i bunden eller fri form. Eng
and sj älvt, det osänkbara hangarfartyget, har bara möjlig

fet att med sitt landhascra.~le flyg skydda ~.'.l ~cgränsa.d om-
(tets runt moderlandet. For skyddet av sJovagarna bll be-
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s~tlningar o~ h allierade i främmande .världsdel 2.r f? rdras l'Ö ._ 
liga operahonsgrupper med hangarfartyg som karna ht 1 

transportfartygens stråk. Ett slående exempel på delta ii t·:l 'ys 
engelsk~- hanga_rfartygens stora in;atse.r i ~'feclc~h}lYCl u n(]~~ 
andra varldsknget. Dc lyckades halla Trafiken 1gang l1H: lia

1
1 

Gibraltar och Suez uneler hela kriget trots närvaron av en )·; 
papperet stark flotta samt respektingivande fien lli ga !'h~;~ 
styrk:or på båda kusterna. Med hänsyn till arbetsuppgiftc [. 1~a 
måste ett brittiskt hangarfartyg kunna: 
taga upp kampen med hy])ersnabba, reaktionsdrivna nl lack. 
plan, 
anfalla strategiskt bombflyg, 
leverera batalj mot ubåtar m ed eget ubåtsjaktflyg samt 
ge effektivt flygunderstöd åt egna sjö- och landstridskrafter 
vid t ex amfibieoperationer. 

I övrigt har man inga revolutionerande reformer alt kom
ma med. De engelska hangarfartygen av senaste snitt <lcplu
cera i allmänhet omkring 20.000 ton och följa dc gii ngse 
konstruktionsprinciper, som nu tillämpas av västn wlde ma 
i övrigt. 

Den amerikanska uppfattningen om_ morgondagens ocean
krig präglas kanske av mera färg och spänning än den b rit
tiska. Engelsmännen säga dessutom själva, att de icke önska 
ha sina hangarfartyg som utgångspunkter för strategisk bomb
ning och andra därmed jämförbara uppgifter i den slörrc 
stilen. Detta överlämna engelsmännen åt sitt Royal Ai r For
cc. »Fö renta staternas flotta däremot», uttalar en engelsk 
skribent, »tränas till bekämpning av landslrid~kraftcr Jri'ln 
flyg-sjö-baser - att attackera landmål med stora, tn npa mel
landistansbombare och att landsätta trupper med h elikopter 
och flyg». För Förenta Statcrna är det visserligen ocksft av 
stor betydelse att skydela underhållskonvojerna ti ll si na 
transoceana sjöbaser och operalionsgrupper, meil d et sist· 
nämnda är inte en fråga om liv och död för nation en. som 
det är för engelsmännerL Ledmotivet för modern amerika nsk 
strategi är distinkt formulerad i tesen: »in modern warfa re 
the offensive has taken a commanding lead over the de
fence ». Det moderna krig, som här avses, innefattar du a lo nJ
driYna fartyg, atombomber och fjärrstyrda projektil er soJll 
en realitet. Det är med dett a faktum för ögonen, so m allle
rikanarna. l.;_omponera sina moderna OJ?erationsgrup pcr, <_11 
styrkor, vllka 1 morgondagens oceankng skola kom ma tll 
användning. Tillämpningen av detta har redan märkts i saJll· 
Land med såväl Koreakriget som det kalla kriget kring prob-
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]Jarnet Fon~wsa. Man l?ar inte f~~·.sutlit chansen att ut
Je111l·la den taktik, som anvandes av SJastyrkorna nnder and
,.ec ~ l . - t värl ds ,;,nge . . .. .. 
ra

0 
t amerikanska resonemanget utmynnar 1 ungefar fol-

. 
11
;e: ett försvar mot modernt alomflyg .. ~v vilken stm:lek~

J ~ s som. helst samt mot robotar och fJarrstyrda ]H'OJektl
k ;.sförsvåras i väsentlig grad avo der; yt.t c~st _korta lan~ltid 
Je står·till buds. Att »komma pa mal» 1 hd ar sannerligen 
?0~~ det lättaste ens med dagens konvent ionella stridsme\lel. be höga hastigl~cterna hos n;m:~ondagens . luft!arkoster g~r_a 
detta problem. an.~m me~· svarlost och cdo}·<-lt ar el t l~1~~fo.t ~ 

ar som kan msattas p a mycket stort a vs tand vad beL L affm sv , o 1 . . 1 · t l\'r l ' väl målspaning som ma ang1vmng oc 1 vapemnsa s. -.~.e( 
5~dantag för vissa ingredienser i det tänkta luftförsvaret S~l
~om t ex dc atomladdade luftvärns~ranaterna och den am?
·ikansk a luftförsvarsroboten Terner h ar man emellertid 
~nnu inte avslöjat någon effektiv metod att använda atom
stridsmedel som motståndsvapen i kampen mellan anfallan-
de flyg och luftförsvar. . . 

Vänder man på problemet och ser det från den s1da, som 
har initiativet, alltså från elen anfallandes, så blir det ge
nast enklare. Vilka möjligheter har inte en handfull målmed
vetna m,än att nted moderna atomvapen operera offensivt 
och åstadkomma allvarlia:a avbräck även i ett till 99 procent 
effektivt försv ar. Det hela kanske verkar modernt seriema
gasin vid ett ytligt betraktande, men atomkr~~c~s kusliga 
spöke är en realitet. Har ett litet land utan moJhgheter att 
sätta upp massarmeer eller armador av flotta och fl~'g trots 
allt en chans? Man jämföre med 1600-talet, då en liten na
tion kunde låna ihop en arme och rikta sina dråpslag mot 
en motståndare av vida större mått vad b e träffar såväl land
yta som folkmängd. 

I ett modernt 'krig gäller det att förf.ly.tta av~Öl~and.e så 
långt bort från eana aränser som etapplmJCL'Ba tlllata 1 en-n b . 
lighet m ed den offensiva iden. För Förenta staterna mnc-
bär detta ett behov av strategis.ka b aser i närheten av den 
Eurasiska kontinenten. Detta kan lösas antingen genom etab
~-erand e av permanenta baser p å dc kontinenten on~givande 
agrupperna i stil ntcd vad som varit fallet under Stlllahavs
kriget m ellan USA och J apan, eller också kunna dessa ba-
ser vara uppbyggda på strategiska sjösl~?·kor. . .. 

Detta resonemang kanske verkar val aggressiVt for en 
fredssträvand e dem~kratisk nation, men med tanke på t ex 
andra världskrigets \'2-homber anser USA. att enda möjlig-
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~1eten __ till försva1: är ett offensi:vt uppträdande. I detta . 
mne~_ar d~t att sa snabbt och effekb_vt s?m möjligt fö rs t".l! 
den henth~a maktens ~aser och utsk]utmngsstalioner fö r 0•1a 
~otar. Ogras u.~t_·_otas bast gen?m .att ryckas upp med ro t~o~ 
flygplan och f]an·styrda proJektiler bekämpas bäst oc n, 
att baser, startbanor och utskjutningsanordningar fiir~ t~1 ? 11 1 

Vitala pro~luktionscentra liksom drivmedelsupplag ~iro 0
1 ~~· 

så synnerllgen begärliga mål, vilkas förstöeing kan ge f,_ 
avsedda effekten. Omvänt gäller detta givetvis även' ko~ ~.n 
nentalbloc.:ket. För denna makt är det nödvändigt all gen 1 1

-

f }l t J f .. t .. l b l" . ' o 111 
an a mo oc 1 ors oranc e av aserna e munera det alh . 
liga hot mot egna förehavanden, som dessa innebära. Ut 

M~_n. hu~· skall .man nu förhjndra kontinentalmak len att 
fullfol.Ja sma avs1lder? Det maste te sig självklart a ll e 

t . . . l o l ' n 
op mu.s l1s-:: tro pa o c e egna bas.ernas .immunitet och do lda 
placC;nng snart maste utbytas 1 besvikelse. En ald ri n så 
sträng sekretess kan i längden icke hemlighålla ens c 1~ en~ 
sam kokvagn i terrängen, och då mycket minclt·e en stor 
robot- och ~lygbas. Det hjälper föga n1.ed spridd gruppe ring 
och maskermg. Det fela bombmålet ligger där det ligger, och 
dess mdodiska förstörande kan göras till för emål fii r en 
långsiktig planering och successiv effektuering. Vad h.iil lper 
~let sedan, att bemanning och ammunition ligger kvar in takt 
1 skyddsrum och bergtunnlar, om den inte kan utny lljas för 
sitt ändamål? 

Ett annat för amerikanarna synnerligen svårbemii.s trat 
problem ilro markägarna till de områden, där dc presum
tiva baserna skola upprättas. Att etablera permanenta baser 
av erforderlig storlek drar med sig bl a en adminis lra tio:1 
och cli:irtill hörande pcrsonalinflyttning, vilken lätt Lm ge 
intryck av r egelrätt ockupation mitt uneler »brinnande» fre d. 

I denna situation återstår endast att anlita havet och dess 
möjligheter till rörlig basering. En amerikansk fö rf:1l ta rc 
säger: »sea b a ses can be readilv decenlralized and sc~1 Ilered 
and their local ion cannot be p~·cdicted by the enemy >>. Här 
gäller det givetvis hav, som äro av annan storleksord ning 
än Östersjön. Dessutom ha d e ur Y2-bomberna utveckla de, 
fjärrstyrda projektiler, som förväntas komma till anvä nd
ning inom den närmaste framtiden, liten precision niir del 
gä!Jer beskjutning av rörliga mål. Detta är el.1 fund amental 
svaghet, vilket beror på svårigheten att effektivt lösa pr~~
lemet med styrning av långdistansrobotar. En rörlig sJo
styrka !-:an sålunda tämligen obehindrat operera utanfÖ I.' e~ 
kust pa respektfullt avstånd från dess robotar av mJnd 
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. }{aiibrar och rä~kviodder. och ~amtidigt ril~ta f~rgörande 
Je . mot stora ytmal langt mne 1 land med langdistanspro
~1f.~i]er mod ell V 2. Kvar står visserligen det faktum, att det 
Je' cJbaserade flygets räckvidd är lika med eller troligen 
~ -~~rsti ger det sjö~~1rnas. Här kan en~e~lerlid sj östyrkan. som 
0

. mf på hand rakna flygarens svangheter a t t loka h sera 
11 ~Iet. Det torde vara lättare att företaga en raid frå n ett 
ra~tyg med säk~rt bestick mot en o fix punk_~ eller on:rå~le 
i ]and, än alt fl?ga ut mot ett mal, var~ la ge ungefa rll~t 

l oivits av spamngsrapporter. Dessutom Jean knappast na-
ai ö o • l l . o l l t t. oot punktmal 1 an~ uprp~Isa . en sa( an ~.oncen ra 1011 av 
konventiouel~_t Juflvarnsart1llen eller ~_uft~~~·nsrob?tar. som 
ett mod ernt orlogsfartyg. En nackdel for s.]oflyget ar VJsser
Jigen det på djup~t gmpp_~rade Jnflvämsför~var~t i land, 
50111 landflygaren mte bellover rakna med v1d sma anfall 
mot en operationsgrupp till havs. 

Problemet med den konkreta utformningen av sjöbaser 
kan lösas antingen genom operationsgrupper av hangarfar
tyg, stora ubåtar eller rent av sjöflygplan, ~1nderhåll~1a av 
snabba trängfartyg. Operationsgruppen måste emellertid un
der alla förhållanden fylla tre fordringar. För det första 
skall den besitta förmågan att snabbt och med precision för
störa fi endens slagkraftiga vapen och förband. För det and
ra måste den kunna försörja sig själv i sådan utsträckning, 
att den under begränsad tid kan fortsätta sin offensiva verk
samh et, även om de bakre linjerna blir utslagna. För det 
tredje skall den kunna avvärja alla moderna, av människo
hand styrda vapen. Långdistansrobotar voro, smn. redan 
nämnts, uteslutna som direkt hot mot sjöstyrkorna 1 fråga. 

En idealiskt sammansatt Task Force, modell 1955- ?, an
se amerikanarna vara tre stora hangarfartyg m ed strategiskt 
bombflyg, skyddade av sju robotbestyckade kryssare och un
derhållna av två snabba trängfartyg. En jämförelse mellan 
ovannämnda styrka och en armada från andra världskri
get som t ex Task Force nr 58 på ett hundratal större fartyg 
visar, att den förstnämnda är vida mer ekonomisk, effektiv 
och rörlig. A vsiktcn är den, att den moderna operations
~ruppen ~kall föras i strid i en ytgruppering så spridd, att 
1~get vapen av nu känd storlek km:1mer att kunna . ?1lv~~·
l~.gt skada mer än ett fartyg. En lasande lekman tar har 
latt den uppfattningen , att man i en sådan ytgruppcring 
01åste ha så stora avstånd mellan de olika fartygen, att dessa 
s!'-ulle kunna »nlockas» ett och ett utan ntt få inbördes hjälp 
1111 motvärn. Men det för sjäiYförsYar avsedda jakt- och 
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attackfly~et b~ldar ett ~kyddande paraply över h el a sh·r ]-. 
I apslutnmg hll ?perat~_onsgr_uppen och 1 dess peri fe r( sl~an. 
ubatar oper~ra for bekmnpmng av mål på kortare h [l!J olu 
atomproJekhler. För att avskjuta dessa föruls~i ttes 1 1 }

11ed 
behöva lig17:a i ~·tläge, o_~h f~_ljaktligen måste d en var~) ,~le~l 
sedd med lamphgt luftvm·n for ecret skvdd. Den mneril· 01

-
t'l If"' f t , o .; - ans]-ar 1 ze or at aren gar emellertid icke in på dessa de t 1•. 'e 

utan nöjer sig . m ed att. framhålla den räckvidd m orn a J1er 
ge T l F b 'tt ·· 1· ,_,on( a ns as z 'orcc es1 er, nam 1gen omkring 250 mil 1 -

det .. tunga bombflyget. Han framhåller vidare, a t t st Yri:~d 
heraknas kunna operera helt oberoende under ett 1)a 1•. 'c/1 

l . t· .. l l . 111 d -nac er 1 s rac z, oc 1 att ytgruppenngen omfattar e tt omr ' l 
av om kring 9.600 kvadrat~nil (en cirkel med radien h l"ac e 
60 'J) O · · · ' nj)p [ .. m1 . peratwnsgruppens spamngsorgan utgöras li!] 
storst~. delen .. av ~~ora radarspaningsplan. Särskil d a flya_ 
plan fmnes for branslepåfyllmng av stridc;flycrplan i ]ufte6 

Denna oerhö:·da kaka med så få fartyg sm~ ingre diens~~: 
konnner att bh sv~rtuggad för en anfallande fien de. »An 
enemy vessel or mrcraft would approach that area a t its 
peril and few syou_ld live to penetrate even part wa~· to its 
ceJ:ter». Men I?r~~1c1perna för försvaret mot fientligt flyg och 
ubatar s.kall tJilampas m~norlm~da än vad som gjorts under 
~kalk?nJaktens dagar» v1d Mananerna 1945. Luftvärn et kan 
mte lan~re sammansättas av medelsvåra och lätta pj äser av 
konventionella typer, placerade på skyddsföremålet Dc hö
ga flygplanshast.ighe~erna och de korta förvarningstiderna 
ford1:a ett effektivt forsvar med luftvärnsrobotar, baserat på 
d~ SJU kryssarna runt hangarfartygen. »Short range an ti
mrcraft weapons \vould be absent bccause thev have been 
~11ade obsolete hy the distance from target to 1~cleasc poin t 
m modern high-speed bombing.» 

~ientliga ubåtar komma att lokaliseras och bekämpa~ från 
hellkoptrar, ~~ase~·ade på de sju kryssarna. Detta skulle ga
rantera en effekt!': yttre bevakningsring för hangarfartygen. 
D_et tord~ emellertid vara nödvändigt med ytterligare bc\'nk
mngskedJor mot ubåtar i närmare anslutning till skvddsfö
remålc_n, men får man här antaga, att dessa samnHinsättns 
ay h~_hkopter~~yg från hangarfartygen. Rätt anmärkni ngs
vart m> att narbevakning i form av jagare och ubåtsj nkt
fartyg ovcrhuvud.taget icke existerar i dessa operationsgr up
per. Denna uppg1ft har helt övertagits av olika sorten flyg, 
därmed ytterligare acentuerande flygets stora roll i m orgon
dagens sjökrigföring. Slutligen framhålles, att förs ättande 
ur strid av ett hangarfartyg betyder inte hela styrkans ]Je
segrande. 
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för USA, liksom för Storbritann_icn och Frankrike,_ ut~öe 
Il o·arfartygsva p n et med dess h J alpmedel den cfi ckt1va 

l~3.n~an i så väl strategisk som taktisk bemärkelse. Men ame
J~Sz nnnrna ~w r~knat ~~1edo änn~L en var~ant a,v sjö-flygsty1:kor, 
~1 ä 111Ijger: fly~batar for JangdJstansanfa~l. Ehuru man givet
ris inte hllmate1: denna samma utslagsgtvande betydelse som 
~len fö rut besk~1vna, __ fyller den dock en plats ~ djupförsva
·ets förpostkec{]a. Narvaron av moderna amenkanska flyg
~åtar i område1_: hundra~als. mil från an~erikanskt territo
rium skulle ut~ora -~tt stand~gt h_ot mot ~~endcns flm~k och 
tvinga honom till storande chverswnsmanovrar. Flyghatarna 
skola för underhåll och förrådskompletering repliera på 
snabbgående trängfartyg eller större förrådsubåtar. 

D:en amerikanske författaren har i viss mån negligerat 
frågan om försvar av operationsgruppen mot övervattens
fartyg av kryssarstorlek i samverkan med landbaserat flyg. 
Likaså har han helt tyst underförstått, att de slratcgiska 
bombförbanden från hangarfartygen eller av flygbåtstyp 
med sannolikhet skola vara i stånd att fullfölj a sina upp
drag och icke möta ett luftvärn av samma kapacitet som 
det egna. Man kan efterlysa utgången av en träffning mellan 
den vitt utbredda ytgrupperingens skyddsstyrkor och en väl 
samlad operationsgrupp med kryssare och jagare under den 
givna förutsättningen, att den sistnämnda gruppen står på 
samma tekniska utvecklingsnivå som sin motståndare. Ehu
ru de sju kryssarna kunna räkna på rikligt flygunderstöd, 
så få de nog strida utan h_iälD av varandra med tanke på 
den stora spridningen mellan dem. Utslaget kommer då att 
fällas mellan flygplan och luftvärnsrobotar. Man får inte 
under skatta fiendens möjligheter att beldimpa anfallande 
flyg, när man överlämnat uppgiften till en enda kryssare 
~tt m ed f j ärrstyrda projektiler effektivt stoppa allt flyg 
ll1om en 50-graderssektor med så stor vta, som, här är fallet. 
\~iclare måste förutsättas, att fienden besitter ett lika cffek
~~~t luftvärn runt sina baser. Den amerikanska styrkejäm
f?,rels en haltar något redan vid ett ytligt betraktande. Den 
~asentliga faldor, som emellertid alltid ger positivt ulslag, 
ar sjöbaseringens rörlighet. Man kan reservationslöst anslu
ta sig till den i den amerikanska artikeln framförda åsikten: 
»Be~ause the ~avy has not lost sight of lhe strategic and 
tachcal valne of mobility 'which the sea provides, naval po
\Ver stanels sernarelv in the road to m eet futurc national 
strategic requl.remei1ts.» 

Om man försöker skaffa sig en bild a v kontinentalmak-
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tens uppfattning om morgondagens oceankrig, fin nct· 
b . o • f' t' l .. l ltt<lt snart, att nsten pa m orma wn )egransar 1ela r es - 1 

n~_an~et ti_ll e_tt renodlat spekulera_n_de. ~et enda ma n \~~:e
hanvisa hll ar Tysklands flottpohhk knng hangnrfartv an 
Graf Zeppelin under nnclra världskriget, eller it a l ien a[ .. get 
dåligt ledda flygunders_töd f~·ån landbaserat . fl~~g. i :\h~t\~1~ 
havet under samma k1?g. Fran de_n tyska kngformge n bö. 
ett uttalande av storannral Haeder 1 samband med Bismarn]·t 
tr_agedien noteras, ~lär_ han framhåller att om »sb gsly rl~a~~ 
B1smarclo> hade haft sitt eget hangarfartyg med, skulle hä n
delseförloppet kanske blivit annorlunda. Tyskarn ~1 har] 
emellertid svårt att inse vikten av hangarfartyg, och int: 
förrän den franska kanalkusten låg i deras händer, hc stän1~ 
de de sig för, att hangarfartyg var en nödvändig komponent 
i en välbalanserad stormaktsflotta. Men då var det för sent. 
Såväl tyskar som italienare hade stora svårigheter a ll koor
dinera insats av landbaserat flyg med sina respektive flo ttors 
- kanske lill stor del beroende av vissa »feodalh ärskares» 
privata uppfattning om underlydande flygstridskrafters upp
gifter och användning. Tirpitz' misslyckade anfall m ol 1\Iur
manskkonvojerna i Nona Ishavet år 19-±2, för att inte näm
na italienarnas blunder i slaget vid Punta Stilo i j uli l !J-10, 
då de m ed landbaserat flyg anföllo egna sjöstri dskrafte r, 
tala både för ett mera sjövant flyg. P [t stora avstå nd från 
egen kust inställa sig alltid svårigheter med förbind elser och 
planläggning mellan f 1otta och flyg. );'ågon garan ti för en 
till tid och plats fullständigt samordnad insats fdm både 
fartyg och flyg kan därför knappast ställas, framförall t in
te under kri~sförhållanden med alla därtill höran de stör· 
ningsmoment. Att i så fall ha flyget med sig på ett hangar
fartyg gör det möjligt att hålla hela styrkan konti nne rligt 
informerad om det taktiska läget. 

Det är svårt att sia om utvecklingen eller de tänk la rikt
linjerna från en kontinentalmakts sida. Det yerkar emeller
tid vara rimligt, att d ennas operationsgruppei: förses m~d 
hangarfartyg, om de skola operera på längre avstånd ~ r~n 
egna baser. Ett företag till sjöss har knappast någon m ö]llg
het att fullföljas med framgång, om inte alla sjökrigets kom; 
ponenter medverka. Att ge sig i strid med enbart en del 3 . 

dem_ torde vara lika dumdristigt, som om en en a r m ad m,~'~ 
försökte bli framgångsrik boxare. En sjöstyrka, ru stad 1°

1
1 

morgondagens oceankrig, skall kunna samtidigt avvär.in oc 1 

J re-dela ut slag över, på och under h avsytan . D e tekn is ;: n 
surserna härför böra äYcn vara av senaste modell me d ro-

Bild 2. 

Modell av världens största hangarfartyg, Forrestal, jämförd 
med ett äidre av typ Essex. 
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hotar och atomdrift för att ge erforderligt eftertryc.k åt dessa 
föreh avanden. 

Till slut skall nämnas något om den tekniska utvecklingen 

41 
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Bild 3. 
Den vinkelställda landningsbana n ökar möjligheterna a tt 

rationellt utnyttj a hela flygdäcket. 

av hangarfartygen den sista tiden. Två olika storleksklasser 
ha ulkristaWserats, nämligen en större på omkring GO.OOO 
ton av typ amerikanska Forrestal och en mindre på unge
fär 25.000 ton, till vilken bland andra det engelska hangar
fartyget Hermes och det franska Clemenceau_ kunna räknas. 
Forrestalklasen är just den typ som lämpar sig bäst fö r de 
uppgifter med strategiskt bombflyg, vilka tidigare an.a lys~~ 
rats. Hermes och Clemenceau äro däremot byggd a for a . 
kunna lämna skydd åt konvojer och stöd åt kämpan<le al· 
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, ers flanker. Dessa senare fartyg ha ej behov av så tungt 
Jl1eg eftersmn deras operativa uppgifter äro n1er begränsade 
~lY de amerikanska fartygens. 
811E11 nyhet, gemensam för alla typerna, är det av en fransk 

·tikelskribent benämnde »piste oblique» eller vinkelställda 
nyadäckeL För att tillgodose moderna reaktionsdrivna flyg-
Ia~1s behov av utrvmme samt för att förhindra >>trafikstoek

piugar» är landningsbanen för flygplanen vinkelställd 8-
foa från _fartygets midskeppslinj e. o Starte~· och frm?förall~ 
1
ppställmng av flygplan kunna da obehmdrat utfaras pa 

~n stor del av däcket, och man slipper riskera att de lan
dade flygplanen köra in i de övriga, vilket ofta hände tidi
gare. Misslyckas en landning på den vinkelställda landnings
banan, är det bara att »dra på» igen och flyga ut för en 
ny landning. Hissar med stor kapacitet finnas dessutom i 
anslutning till såväl landnings- som startbanor. Systemet kan 
med fördel tillämpas även på mindre hangarfartyg. För öv
rigt h ar även på hangarfartygen tagits upp den gamla iden 
med k atapultstart för att förkorta den för reaplan erforder
liga startsträckan. 

Beträffande atomdrift och luftvärn är ej någon avvikelse 
i utveckli ngen från övriga krigsfartyg att förvänta. Det är 
emellertid kanske bara en tidsfråga, när de kapitalstarka 
stormakterna riva ut de gamla maskinanläggningarna på 
de större fartygen och ersätta dem med atommaskinerier. 
Luftvärnet ligger för närvarande i stöpsleven, och man ser 
nog alhnänt med förväntan fram mot ett luftvärn ombord, 
helt gr undat på fjärrstyrda projektiler med raketdrift. Det 
konventionella fjärrluftvärnet är på väg att utmanövreras 
av det för snabba flyget, och det ettriga närluftvärnet är 
tyvärr oftast ute för sent med tanke på fiendens glidbomb
fällnin g med hög fart och raketskjutning på stort avstånd 
med hypersnabba flygplan. Det finns emellertid fortfaran
de motiverad anledning att behålla helautomatisld luftvärn 
för bek äm,pning av robotar. 

~To control the seas a strong nation must control the 
sb~s above the seas» är ett citat från en amerikansk rckry
te.~·ll1gsannons. Denna tes har sin tillämpning även på oss. 
For framgångsrikt sjökrig i Öster sjön äro hangarfartyg ej 
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erforderliga, snarare ep Llack 9m ~oten, mC!~ flygL'l ä r en 
oersättlig del av vår sJ omak l. En val genomt~nkl ··H·ga ni~,, 
tion av taktiska flygförband - med allernaliva h asLTinaa. 
möjligheter längs våra kuster och yå Gotland .. -- enbat'[ ,~~: 
sedd för samverkan med operativa fartygsforban d ici r e 
trängande nödvändighet, om de s!stnämnd~ sko~a kunna ,1 ~~ 
nyttjas räntabelt. En flotta tllan flyg kan hka lltet lala sia o 

från en fiende, som. ett flygvapen .. ut~n f~~Ala kan s~opp~ 
en invasion över havet. En förutsattnmg ar emellet'hd ett 
till hundra procent vältrimmat samspel mellan farlyg och 
flyplan samt ett så rikt för~~·enat bassysten~. med cffel~ tiv t 
robotluftvärn, att dessa flygforband kunna vaxla uppeha lls
plats lika ofta, som den n~ocle~·na fälts?lda~en byt~r sLyt te
ställning uneler anfall. F1enth ga utskJutmngsstatwnct' för 
fjärrvapen på omgivande l~uste~· måste slås ut vid ~ö rs l n 
schaclcdraget. Robotanfall fran . var~ egn~ ku~ter kombrnc~·a.t 
med flyganfall samt kust~e.slqutmng fr~n ~ar.~yg skola _m
sättas med kraft och precJswn, och var J e hllfalle alt gn pn 
initiativet skall utnyttjas. Vi äro i situtionen David mo t Go
liath, och det gäller för David att vara säker på ha nd och 
ha kiselstenar till sin slunga. 

KÄLLO R: 

Marine Rundschau nr 1/55, s. 9 ff, 20 ff. 
The Navy, aug. 1954, s. 225 ff . 

lokt. 1954, s. 305 ff. 
febr. 1955, s. 31 ff . 

La Revue Maritime, mars 1955, s. 303 ff. 
Proceedings, mars 1954, s. 281 ff. 

febr. 1955, s. 131 ff . 
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Litteratur. 

The Sea Heritage av Admiral Sir Frederic C. Dreyer. 

En verkiigt rolig bok , skriven av en över 70-årig amiral. Naturligtvis 
·nte så, att författaren medvetet lägger an på att vara rolig eller skriver 1 

lustio·a er)isoder utan därför att det är en gammal frisp råkig herre, om o ' 
soJll har e tt och annat att säga om marina ting, både förgängna - en del 
världshistoriska -- och nutida. Den är rolig oclcså i sin yttre komposition 
med olika stilarter och andra typografiska knep, som för tankarna till 
Fishers Records och Memories. Varje kapitel har t ex ett eller flera -
ja, ibland m ånga - postscripta, tryckta med fin stil men oftast mer 
innehå:J lsrika än kapitlet självt. Det finns ett kapitel Errors made in 
Jutl and Battle, som har 13. postscripta. Att det sen förekommer en hel 
del upprepningar och att förvånansvärt lakoniska omnämnanden av vik
tiga tin g ofta blandas med lika förvånande mångordighet är väl att till
skriva fö rfattarens höga ålder och stör egentligen ej. Däremot vore det 
skönt om man Yisste, att all statistik och alla sifferuppgifter vore veder
häftiga; det finns väl ingen a nledning att betvivla det, för författaren 
är ju gammal artillerist och tekniker och van att handskas med exakta 
mått, men i varje fall kände anmälaren en viss oro och det hade vmit 
av värde om källorna till alla dylika uppgifter angivits. 

Dreyer är en gammal dansk släkt. En konteramiral Andreas Dreyer 
seglade under Niels Juel och förde befälet på linjeskeppet Enighed vid 
slaget vid Kjöge Bukt. Författarens farfar deltog i dansk-tyska kriget 
och slu tade sina dagar som generallöjtnant i danska armen, medan fa
dern dä r emot var vetenskapsman, astronom, och verksam i England. Han 
blev bri ttisk medborgare, och nu ä r den grenen av familj en helt brittisk 
och för övrigt h elt i Royal Navy's vå ld. Sålunda har amiralen tre söner 
och två brorssöne r i flottans tjänst; en annan brorson stupade som mid
Shipman på P rince of Wales under träffningen med Bismarck. 

När författar en kom till flottan 1891 fanns ännu en länk med Nelson: 
den äldste levande amiralen var då nämligen 100 å r och hade upplevt 
napoleonkriget. Dreyer blev tidigt intresserad av artilleri och råkade snart 
Under rätta ögon. Modern eldledning och skjututbildning skapades av 
skickliga och en ergiska män som F'isher, Scott, Jellicoe och Bacon. Han 
ko1n att vid flera tiilfä.llen segla tillsamman med Jellicoe både på s jön och 
i A.1narilitetet. J ellicoe är hans hjälte ; allt vad denna gör är »ma sterly». 
lian- Dreyer naturligtvis -var FC Iron Duke och alltså Jellicoe's Flag
caDtain under Jutlandsslaget, och n aturligtvis upptar detta stor plats i 
hok:en och genomkämpas på nytt. J\!Ien han har också verkligen något nytt 
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att komma med, nämligen det ovan nämnda kapitlet Errors made in J 

land Battle som innehåller en tidigare aldrig publicerad promemoria ut. 
' ( av 

Jeliicoe från 1932 om hans egna och underlydande chefers missta~ S 

neriigen J utiandsslaget är ännu ej slutdiskuterat! Nu finns det "~· issRlJ.o. 
' er. 

!igen en officiell redogörelse för slaget, men engelsmännen är noggranna 

och metodiska i sådana ting, och om hundra är kanske det beordras en 

»thoroughly examination» av Jellicoes taktile är 1912 beordrade anrirali. 

tetet nämligen en sådan för att med stöd av allt tillgängligt materie] 

klarlägga Nelsons Trafalgar. Utredningen levereras också 1913 i lag
0111 

tid före ett nytt världskrig. 

Dreyer passerade alla tre amiralsgraderna under skiftande befattningar 

och be·fäl ombord och i land och var nära att få ett av de befäl, som 

normalt kvalificerar för Aclmiral of the Fleet-graden. Han var nämligen 

redan utsedd att tillträda som C-in-C Atlantic Fleet (nu Home Fleet), 

men så kom de s k myteriet i Invergordon, och Dreyer, som då var en 

av sjölorderna, fick stanna i amiralitetet tills härvan var utredd och 

under ticlen blev platsen besatt med en annan; han suckar ett slag när 

han berättar om denna otur, mea i nästa andedrag tackar han försynen 

för att turen ändå varit honom följsam under haas karriä.r. I stället blev 

hans sista aktiva sjöbefäl C-in-C China station. 1939 pensionerades llau. 

När det andra världskriget bröt ut fick h an anstäl!'ning som kommen

dör och konvojbefälhavare liksom så många andra pensionerade amiraler 

(under kriget omkom i havets djup 21 konvojbefälhavare, av vilka en ha

de varit amiral, sex viceamiraler och fem konteramiraler ; övriga voro 

Captains RNR) men hans artillerisliska lenanande togs snart på nytt i 

anspråk för den nyinrättade, viktiga postea som. inspektör för handelsfar

tygens beväpning. Han fick då tillbaka sin gamla rang som amiral. Slut· 

ligen var han ären 1942-43 Chief of Naval Air Services. 
Så han räckte onekligen till för mycket. Och nu har han skrivit en bok 

om. all t samman. 
o. Kro kstedt. 

Nine Troubled Years av V iseont Tem pl ewood, 

25 sh., 450 sid., Collins. 

Av politiska memoHrer, skildrande trettiotalet, är denna bok den bästa, 

som anmälaren läst och den kanuner utan tvivel att bli en klar källa 
' " . d · 1 so)ll för kommande utforskare av dettH de manga knsernas ecenmun ' 

slutade med det andm världskrigets utbrott. Författarnamnet säger eu 

inte så mycket, såvidH man ej följer de engelska adelsbefordringarnas th~ 
åtföljande namnbyten; i visshet om att det inte kan vHm så många 8

1~ 
läsare, som gör det, har förlaget också på omslaget inom parentes s:to 
ut författarens tidigare namn, Sir Samuel Hoare, och det säger en de 

mera: det namnet bley ju Yärldsbekant under Abessinienkrisen. 
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sir Samuel Hoare är Hlltså en man, som stått i händelsernas mitt. Un-

er den tid han skildrar beklädde han ett flertal högH ministerposter 
d der skiftande regeringar från Mae Donaids samlingsregering 1931 till 

u~amberlains krigsregering 1939; då demm störtades 1940 och Churchill 

?vertog makten blev han ambassadör hos Franco i Madrid, och om sina 
0 

plevelser på den posten har han inom parentes sHgt också skrivit en 

~!ressant bok, »Ambassador on Special Mission». 
skildringen av de nio besvärliga åren är högst personligt berättad men 

o-ivetvis vederhäftigt stödd på dagboksanteckningar, noter och officiella 

~andlingar. Den skildrar arbetet för Indiens självständighet, Abessinien

]{risen (Hoare-Laval-pHkten), Edward VIII: s abdiktion, det tysk-engelska 

flottavtHlet, Miinchenkrisen, förhandlingarna med RyssiHnd, krigsutbrottet 

och skuggkriget och en hel del annat. Man får därjämte elegan
1
t och 

skarpsinnigt g jorda porträtt av bl a Gandhi, Mae Donald, Baldwin, Georg V 

och Edward VIII och francför allt av ChHmberlain. Man kan säga att bo

ken är en enda studie över Chamberlain och hHns politik och man fär 

en betydligt mera nyHnserad bild av denne premiärminister än den, som 

blev den vHnligH - en gammal fin, fredlig farbror med paraply - sedan 

allt vad han strävat för störtade samman. Man kan också säga att bo

kens tema är, att det inte går Htt bedriva en aktiv utrikespolitik, om man 

ej kan stöda sig på respektingivande väpnad makt, och då kan man 

också säga, att det när allt kommer omkring ju inte var Chamberlains 

fel, att han ej hHde den mHkten, som käpp i stället för det civila paraply, 

som han fick nöja sig med som stöd. Det är en stimulerande och kun

skapsgivande läsning, nyttig och underhållande genom författarens per

sonligH och förnämliga sätt att berätta. 

O. Krokstedt. 




