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Utdrag ur årsberättelse i sjökrigskonst
och sjökrigshistoria år 1940.
Avgiven vid Köli'I:s :s högticlssan tmant r äde den 15 november 1940
av ledamoten, kaptenen vid flottan C. A. Beslww.

(Forts. från h äft. 12/40, sid. 707.)

C.

SjöJ..:rigshändelser.

Något sjöslag i bemärkels en strid mellan de krigföran des
huvudkra fter till sjöss har icke utkämpat s. Sjökriget i såväl
de nordeurop eiska farvattnen som i Medelhav et och Röda havet har i slället haft k araktären av ett ständigt pågående nötningskrig , från bägge sidor huvudsak ligen bedrivet med ubåtar, motaTtorp edbåtar och flygst ridskrafte r samt särskilt i vad
avser handelskr iget jämväl m ed minor. Att bl. a. härav draga den slutsatsen , som konuni t till synes i pressen (DN den
14/4 1940}, att det nya sjökriget aldrig kommer att medföra
ett slag av den omfattnin g som Jullandsd rabbninge n 1916,
enär de verkligt stora flottorna visat sig omöjliga att leda
och sammanh ålla under ·e n sjöstrid, torde få anses överdrive t.
Sjökri.get har nämligen hittills icke tvingat till eller möjliggjort samtidig in:sats inom ett och samma operation sområde
av två fientliga stormakte rs samlade huvudstyr kor. Så kan
dock mycket väl tänkas inträffa i samband med själva utförandet av t. ex. ett invasions företag mot Storbritan nien över
Tidskrift i Sjöväsendet.

l

-2-

Engelska kanalen, då det ur :ysk synpunkt måste framstå som
en primär uppgift för flottan al t med alla medel binda och
hindra brittiska flottan att ingripa i Kanalen, medan e ngels männen utan tvekan komma att h änsynslöst kasta in hela sin
flotta för att bitTäda vid invasionsfara n s avvärjande.
Två mera märkliga sjökrigsoperationer hava em ellertid
utförts, nämligen det tyska invasion s företage l mot Norge och
dc allierade truppernas evaku ering sjöledes {rån Vunl-.:erq 11 e,
varjämte förb eretts ett till sin omfattning och djärvhet gigantiskt tyskt invasions för etag mot Storbri tcmni cn. Att m ed anspr åk på tillförlillighet lämn a en uttömmande skildring aY
dessa händelsers förlop p är icke möjligt så länge krigshisto'r iska data från någondera sid an i.i.unu icke stå till förfogande.
Avsikten med efterföljande korta redogörelse för desamma är
därför en dast, att i korthet sammanställa i press- och fac k tidskrifter m. m . lämnade uppgifter, till vilka föTedrug unde11
som regel avstått från varje kommentar.
I bil. 5 hava sammanställts av E ngland, Tyskland, Polen ,
Frankrike och Ilal ien till den l ok tob er 1940 erkända för1uster
av örlogs- och hjälpfartyg samt förlustorsakerna, i den 1nån
dessa tillkännagivits.
Invasionsföretaget mot Norge.
Sedan de allierade på vintern 1940 genom Italiens alltjämt upprätthållna neutralilet fun nit möjlighetern a att sydifrån kunna skapa en angreppsflank m ot Tysk land alltför obekväma, vände de sig i stället mot Skandinavien, som bl. a. u tsattes för våldsamma presskampanjer i underförstådd avsikt
att söka länk a in Sverige och Norge i västmaktblocket Härför utnyttjades även den finsk-ryska konflikten genom neutralitetsvidriga krav på fri genommarsch för allierade trupper
till Finlands understöd, varjämte de brittiska intressena riktades mot den på norskt territorialvatten framgående tyska
handelstrafiken - och främst malmskeppningen från Narvik
- , som via dessa vatten såg sina möjligheter att nå världs -

-3-

h aven underlät tade. Från brittisk sida gjordes dessutom gällande att tyska örlogsfartyg, särskilt ubåtar, hade kunna t begagna de no·r ska territorialvattnen för pass age från Skagerack
ut till den för en gelsmännen svårkontrollerbara Nordallanten.
De lla har emellertid med kraft tillbakavisats av d åvarande
norsk a regeringen.
Kampanjerna mot Skandin avicn å tföljdes av ständig a
brittiska kränkningar av den n or ska neutraliteten , särskilt i.
samband med övervalmin gs tjänslen till sjöss och lufts av deu
tysk a sjörfarlen. Av dessa voro två av mycket a llvarli g karaktär. Den första inträffade den 16 februari , då tyska ångaren
>> AHmark >> angreps av brittiska jagare långt inn e i en nor sk fjord
och utsattes fö r grov t övervåld. Eskorlerande norsk a torpedbåtar ingrepo icke för att m ed vapenmakt söka avvärja neutralitctskränkningen. Den andra utfördes natten 7- 8 april,
då briltiska fartyg utlade minfält p å norskt territorial vatten
i Ves lfjordens mynning, utanfö.r Budlandet syd om Kristlansund samt ulanför Stadtlandel , och togs av Tyskland till officiell intäkt för invasionsförelagets igångsättande.
I Tyskland hade de all ierade åtgärderna naturligtvis icke
passerat obeaktade. Dc bemöttes icke blott med en motsvarande tysk press på Skandinavien utan även genom vidtagandet av förberedande militära åtgärder för a tt möta det slag
mot de skandinaviska länderna, vilk et ansågs skola komma
förr ell er senare, och till vilket de brittisk a minoperationerna
b etraklades såsom blott elt förspel. Från Lysk sida gjordes
n ämligen gällande, att belägg fö refanns för a llierade planer
på ett invasionsför e lag mot n orra Skandin avien för att besä tta
de norska hamn arna och rikta en stöt mot dc svenska m almfälten, i ändamål all stoppa den tyska järnmalmsimporten från
Sverige via såväl Nordsjön som Östersjön.
Från bägge sto-rmaktsg rupperna b edrevas därjämte livaktiga diplomatiska aktioner i ovan antydd anda. De hava
emellertid ännu icke givits offentlighet.
De tyska militära förb ere-delserna synas hava försiggått
huvudsakligen i östersjöhamnarna, dit erforderligt antal trans-
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portfartyg för den första överskeppningen sammandrogs redan under vintern. Dit förlades även: dc truppstyrkor, som
skulle överskeppas och som under förberedelsetiden grundligt
övades i ett landstigningsföre tags olika faser.
Samtidigt utarbetades operationsplanen för för etaget. Enligt a miral Gladisch (Marine Runclschau, juni l 940 ) baserades
denna på, att det ur engelsk synpunkt icke fan ns någon möjlighet för T yskland att gen om operationer till sjöss förvandla
den genon1. de engelska minfälten ogynnsamma situationen
till de t bättre. Inom ett havsområde, som England b ehärskade tack vare stor överlägsenhet till sjöss (styrkeförhållandet
i Nordsjön vid Lidpunkten för operationen var ungefär 5 : l
till Englands fördel), syntes icke finnas n ågot m edel för e tt
återupprättande av den tysk a sjöfarten. Ubfttar och flyg kunde i detta läge ick e vara till någon hj älp och m ed möjligheten
av en kombinerad operation över detta av England behärskade hav och över en elist ans av mer än 1000' räknade man icke.
All sjökrigets lärdom förklarade genomförandet av ett så kallblodigt företag för omöjligt. Dessutom förlitade sig den tyska
ledningen på den e ngelska doktrinen om kraftkoncentra tion
och a lt ick e utsätta de värdefullaste fartygen för avgörande
risker utan hålla dem tillbaka och samlade så länge som
möjligt.
I samband h änned anföres ett cita t ur Commander Creswells arbete »Naval vVarfare», vari denne i fråga om truppJransporter till sjöss bl. a. fastslår
»att det redan fö·r skydd el av en transport till vänskaplig
hamn kräves stridskrafter, som äro överlägsna fienden:;.
Detta skydd måste vara ännu starkare, om transporten kan
beräknas bliva anfallen icke blott under överfarten utan: även
under själva ursk cppningen, vilket är ändå mycket allvarligar e. Utan fullständigt h enavälde till sjöss inom operationsområ det - tryggat genom avgörande sjöslag elleT tillräckliga
skyddsstyrkor-och utan omfattande understöd av luftvärnsoch ubåtsjaktförband, är l andsättning av stön·e truppstyrkor
på fientlig kust knappast möjlig >> .

-
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Med ledning av dessa b edömanden, som visade sig vara
riktiga, blevo operationens primära faktorer överraskning ,
hänsynslöshet och djärvhet samt absolut precision till tid och
rum för alla deltagande fä>rband ur flottan , armen och flygvapne t.
Operationsplanen avsåg samtidiga landstigningsfö retag i
Oslo, Kristiansand, Stavangcr, Bergen, Trondheim och Narvik
av å transportfartyg överförda truppstyrkor ur arnH~n , unclerstödda av sjö- och flygshiclskrafter samt luftlandsatta trupper.
Huruvida även Egersuncl m ed det viktiga östra kab elfästet för
den norsk-engelska telegrafkabeln invaderades i detta företag
eller först senare, har b ekräftelse icke stått att vinna. Huvucl:företaget skulle riktas mot Oslo. För tryggandel av detta
samt efterföljande sjötransporter vid passage upp genom Kattegatt och Skagcrack mot ingripande av allierade sjös tridskrafter, skulle en minering utläggas mellan n orska sydkusten och
Jyllands nordvästra ku st i anslutning till förelagets igång sä ttande.
Hela tyska flottan skulle engageras, indelad i e lt flertal
operationsgruppcr, som var på sitt håll s kulle stödja landstig·
ningarna. I operationsgruppen mot Oslo och Kristiansand
synas sålunda hava ingått slags'l\:eppet Gneisenau, tunga kryssat·en Bliicher, lälta kryssarna Karlsruh e och Emden samt
möjligen ä\·en pansarskeppet Liitzow , förutom lätta sjöstridskrafter och bevakningsfartyg. Vid operationerna mot norska
västkusten skulle slagskeppet Scharnlwrs t, tunga kryssaren Aclmiral Hipper och sannolikt även pansarskeppet Admiral Sch eer
samt lätta sjöstridskrafter utgöra en självständigt opererande
huvudstyrka, avsedel i första hand såsom fjärrskyddsstyrka
men även som upptagsstyrka för övriga operationsgtupper,
bestående av lätta kryssare och jagare, vilka skulle stödja
landstigningsfö.retagen i fjordar och hamnar.
Operationsplanens mest utmä1•kande drag är krCl'{tsplittringen, vilken svaghet skulle motvägas av elen fullständiga
överras.kningen samt hänsynslösheten och precisionen i utföran det. Ur den dagorder från chefen för tyska marinen, som
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delgavs förband och truppstyrkor först sedan oper ationen
igångsatts, må här citeras följande utdrag:
Inom ramen för detta företag är det på flottan ,
»- -- som det i särskilt hög grad ställes fm·dringar på tillförlitligh el:. På ledningen och kamplusten hos alla deltagande sjöstridskrafter, samt på beslutsamh eten hos varje enskild sjö officer , som anförtrotts någon särskild uppgift, beror den kombinerade operationens framg ång.
Flottans genomför ande och hyggande av denna landstigningsoperation kommer att i huvudsak äga rum inom områden, där icke Tyskland utan England utövar herraväldet till
sjöss tack vare överlägsna sjöstridskrafter. Trots detta måste
nl.r stridsuppgift genon1föras och kommer också aU lyckas,
om varje befälhavare, i känslan av det stora i sin uppgift, gör
sitt. yttersta för att det honom ålagda målet skall nås.
Erfarenhelen har visat att tur och framgång gynna den
';ida, där största glädjen att taga ansvar förenas med djärvhet,
:-cghel och skicklighet.
Överraskning och snabb handling äro förutsättningann
Jör att operationen skall lyckas. Jag förväntar mig, att alla
förhands- och farL~r gschcrfer behärskas av orubblig vilja att
uppnå dem r~nvisade hamnar utan hänsyn till alla svårigheter,
som kunna uppstå, att dc under inlöpandel i m·skeppningshamnarna uppträd a med slörs ta beslutsamhet och alt dc icke
låta avskräcka sig från alt uppnå sina mål vid påträffande
av lokalt Yicllagna hinder- eller försvarsåtgärder eller genom
ingripande av patrullfartyg o~h kustbatlcricr. Alla försök
alt hindra s lriclskraflcrnas framträngande skola avvärjas. Motstånd skall nedbrylas med hänsynslös beslutsamhet i enlighet
med i operationsorderna lämnade anvisningar».
Operationen sattes ig~mg den 2 april, då trupptransportfartygen till Narvik avgingo från' Swinemiinde, följda den 4
april av transportfartygen till Trondheim, den 5 april till Bergen och samma dag från Stettin till Oslo. Samtliga vm·o ytterst
Yäl maskerade för att dölja sin egenskap av trupptransportfartyg. De inträffade dygnet eller dygnen före den 9 april i
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destinationshamnarna, där de förtöjde och tullvisiterades utan
anmärkning såson1. vanliga handelsfartyg. De tullmän, som
gingo ombord på ett av dessa fartyg i Narvik vid dess ankomst
den 8 april , synas dock hava utrönt dess verkliga karaktär,
enär dc kvarböllos ombord till påföljande morgon, då m~
s.keppningen verkställdes. Varken detta inlennezzo eller förh ållandet, att lYå malmångare inkonunit till Narvik till hälvten ncdlastadc, trots att dc angåvos vara i barlast, liksom ej
heller införandet till Lillesand den 8 april på eftermiddagen
av ett hundratal i anneuniform klädda tyskar, som bärgats
från det av polsl;:a ubåten Orzel torpederade transportfartyget
Rio de Janeiro, tycks cn'lcllertid hava väckt ansvariga norska
myndighelers misstankar, att n ågot var i görningen.
Från tysk sida har gjorts gällande, att företagels igångsältande vid just denna tidpunkt, framtvungits av känn edomen
om ett omedelbart föreslående engelskt hesättande av dc norska
hamn::trna, vilkrt tyskarna lyckades förekomma med blott 10
limmar. N"ågot stöd för detta påståendes riktighet har ej tillkännagivits från engelskt h åll, vilket naturligtvis icke innebär
att den tyska versionen är oriktig. Förutom förhållandet att
både England och Tyskland hade stort intresse av att hindra
Yarandra från ett besittningstagande av Norge, föreligger emellertid ytterligal'e ett skäl, som mycket väl kan hava föranle tt
bägge parterna att, oberoende av varandra, hava planlagt en
aktion mot Norge till första veckan i april. Strax dessförinnan
hade nämligen hela norska krigsmakten bytt värnpliktiga, varigenom strirlsbereuskapen inom samtliga försvarsgrenar blev
mycket ringa. Oberoende av vilket värde som överhuvudtaget
kunde tillmålas den norska stridsbeTedskapen, torde dock även
stormakter inför en så känslig operation, som ett invasionsföretag över sjön, taga hänsyn till förutsedda variationer i
stridsberedskapens effektivitet hos den anfallne, då fråga är
om tidpunkten för ett sådant företags igångsättande.
Under -den tid transportfartygen voro på väg, utsattes
brittiska flottan i Scapa Flow samt engelska konvojer i Nmdsjön för upprepade anfall av tyska flygstridskrafter. Dess-
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utom intensifierades flygspaningen och flygövervakningen över
hela Nordsjön för att i god tid varna de splittrade tyska sjöstyrkorna för överlägsna brittiska sjös tridskrafter.

där h ava varit mycket låg, då dc knappast hunno ingripa
förr än de själva blevo sänkta .
Den tyska sjö,styrka, som inträngde i Oslofjorelen var formerad rned en motortorpedbåt och två jagare i täten, därefter
föl jde kryssaren Emden och tunga kryssaren Bliicher, förutom
ett stort antal minsvepnings- och bevakningsfartyg. slagskeppet Gneisenwz stoppade upp i fjorelen sydost om Horten. Enligt norska uppgifter sänktes molortorpedbåten och en jagare
av artillerield från Olav Tryggvason, som även åstadkom skadarr på Emclen. Vid passage av torpedbattCl·iet vid Oskarsborg
träffades Bliicher av t vå torpeder, med följd att kryssaren
sjönk längre upp i fjorden. Batteriernas eld synes hava varit mindre verksam. I varje fall orsakade den icke någon av
dc tillkännagivna fartygsförlustcrna .
I närheten av Horten ilandsaltes från en minsvepare en
liten tysk truppstyrka på c :a 60 man, vilken marscherade in
i staden och meddelade kommendanten, alt staden skulle
bombas om den icke gav sig. Samtidigt mottogs elt medelelande på norsk kod att allt motstånd skulle uppgivas. Liknande meddelanden hade även moltagits vid flera andra befästningar. Kännedom om rätt avsändar e har ännu icke vunnits.
Inför dessa fakta gåvo sig emellertid såväl Horten, som de
där liggande örlogsfartygen. Med en motsvarande kupp togs
Tönsberg, där radioskolan och radiostationen besattes och utnyttjades av tyskarna.
Företaget n1:ot Kristiansand stöddes bl. a . av kryssaren
Karlsruhe, som enligt tyska uppgifter sänkles efter beskjut-ning från kustbatterierna. Från engelskt håll göres däremot
gällande, att kryssaren sänktes av en torped från en ubåt utanför Kristiansand, vilken version få r tagas som den mest sannolika med hänsyn till den låga beredskap, vari kustbatterierna av allt att döma befunno sig.
Under snötjocka och i övrigt dåligt väder inträngde ett
tio tal tyska jagare tidigt på morgonen den g april i Namiks
hamn . Där grupperat försvar, vari bl. a. ingingo de två pansarskeppen Norge och E idsuolcl, blev fullständigt övcrrump-

De tyska sjöstyrkorna synas hava lämnat sina baser under den 7 och 8 april. Förstnämnt datum inrapporterades
nämligen av den brittiska flygspaningen, att en tysk sjöstyrka
- synbarligen huvudstyrkan för de västra landstigningsföretagens skydd - var på väg nordvart i Nordsjön och följande
dag passerade den styrka, som skulle stödja företagen mot
Oslo och Kristiansand upp genom Bälten. Efter att den 8
april hava tillkännagivit utläggandel av mineringar utanför de
viktigaste hamnarna på norska västkusten och i Skagerack
samt mellan norska sydkusten och jylländska kusten inom
området Lindesnäs- Lodbjerg-Sandnäs Hagc- Flekkerö, utfördes samtliga landstigningsföretag på morgonen den g april.
Dc norska förs-varsanordningarna voro vid denna tidpunkt
- liksom den personella beredskapen - skäligen bristfälliga.
I Oslofjorden funnas inga mineringar utlagda, baltericrna vid
Oskarsborg, Bolacrnenc och Rauö voro svagt bemannade,
hade dåligt strandfö,rsvar och saknade praktiskt taget allt förrsvar mot anfall i ryggen. Torpedbatteriet vid Oskarsborg
{3- 45 cm torpedtuber) var elen enda försvarsanläo·o·nin"
son1
bb
b'
var i högsta beredskap och också den enda, som funktionerade med någon effektivitet. Av norska örlogsfartyg lågo vid
Ho'l'tcn de gamla pansarskeppen Harald Haarfagre och Tor denskjold samt minfartyget Olav Trygguason, det senare med
minor ombord, klargjot·da för omedelbar utläggning i Oslo .
fjocrden.
I Kristianscmd låg · fästningen i materialreserv, men synes
trots detta hava ingripit med god framgång. Även i Bergen
gjorde kustbatterierna motstånd, vilket däremot icke var fallet
med Trondheims befäs tningar vid Agdenäs.
I Stauanger befann sig jagaren Aeger, som satte sig till
motstånd men sänktes och i Narvik lågo de två pansarskeppen
Norge och Eidsuold förtöj da. Beredskapsgraden synes även
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lat. Varningsskott lära visserligen hava avlossats, men någon
artilleristrid synes icke hava hunnit komma igång, innan fartygen sänkles av torpeder från de tyska jagarna.
På i huvudsak liknande sätt synas företagen mot Trondheim, Bergen och S tavemger hava satts in. -vid forceringen
av spärrarna vid Bergen träffades kryssaren Kön igsberg av
tre 21 cm projektiler, vilka dock icke hindrade fartygets fortsatta inträngande i hamnen, där det förtöjde vid kaj . Under
ett därpå följande brittiskt flyganfall mot staden, träffades
kryss aren av en bomb, som medförde ytterligare skador, varigenom fartyget sjönk.
Samtidigt m ed inloppens forcering debarkerade trupperna
från dc i förväg anlända transportfartygen, besatte hamnarna
och intogo städerna. Från örlogsfartygen landsatta trupps tyrkor satte sig snabbt i besittning av kustbefästningarna genom alt taga dem från landsidan, och gjorde dem stridsberedda. Starka flygstridskrafter anföllo och besatte landets
flygplat ser samt höllos i beredskap i luften över d e hamnar,
där landstigning ägde rmn. Precisionen enligt uppgjorda
planer och utfärdade order klickade icke.
Under loppet av några få morgontimmar hade del sålunda lyck ats tyska krigsmakten' att sätta sig i b esittning av
samllig<-t norska hamnar, som crfmdrades för att trygga urskeppningen av efterföljande trupptransporter genom Kattegal.l och Skagerack till Sydnorge och för att hindra engelska
undsättningsexpeditioner sjö-ledes att utnyttja de viktigaste
norska Yästkusthmnnarna.
De engelska motaktionerna började redan den 7 april, då
delar av I-Iomcfleet gick till sjöss för att fånga upp och tillin -·
telgöra den tyska huvudstyrka, som då rapporterades. vara på
väg upp mot Norges västkust. Trots en mot engelska principen om kraftkoncentration verkställd indelning i ett flertal
operationsgrupper - var och e n dock starkare än den tyska
styrkan - gav operationen icke annat resultat, än att den
tyska huvudstyrkan på henrväg den 9 eller 10 april siktades
från en av dc engelska styrkorna med slagskeppet Renown
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som flagg skepp. Efter en kort artilleristrid, varunder smärre
skador inträffade på bägge sidor, lyckades tyskarna draga sig
undan och utan vidare träffningar uppnå sina bas er.
Mot dc tyska jagarna i det av kustartilleri icke skyddade
~arvik gingo engelska jagare till anfall redan under den 10
april. Härvid sänktes bl. a. tre tyska och två engelska jagare
samt blevo ytterligare två engelska jagare svårt skadade. Den
13 april upprepades elen eng elska jagarraiden mot Narvik,
denna gång försiktigtvis und erstödd av slagskeppet Warspitc.
Under striden, som följde, blevo åters tående sju tyska jagare
sänkta. Minst 1rc e ngelska jagare synas även hava gått för lorade. I vad avser deltagande av tyska sjöstridskrafter voro
sjöstridshändelserna hänned slut på norska västkusten .
;\l[ot de bakom den tyska minspärren mellan Danmark
och Norge framgående tyska sjöstyrkorna och transporlflottorna opererade endast ubåtar, som. dock till en början hade
relativt stor framgång. Huru många transportfartyg, .som
tmp ederadcs eller minsprängdes kan ännu icke angivas. Antal man som gingo förlorade under transporterna uppgivas
emellertid av tyskarna till 2,375 . Sedan Norge. helt ockuperats
av dc tyska trupperna har dock intensiteten i dcJll brittiska
ubålsvcrk~. amh e ten i Skagerack nedgått i avsevärd grad.
Så l~mgt tillgängliga uppgifter äro tillförlitliga kunna dc
allierade och tyska förlusterna av örlogsfartyg under Norge operationen i april 1940 utläs as av tabellerna 1-2 i bil. 5.
Av 1101's k a flottans fartyg sänktes av tyska sjöstridskrafter
pansarskeppen Norge och Eidwolcl, jagaren Aeger och minutläggaren Tyr samt av egna besättningar minutUiggaren Fröyu,
jagaren Odin, några ubåtar och ett antal torpedbåtar. .J:_ tyska
flottan hava införlivats pansarskeppen fiaredd Haarfog;·e och
Tordenskjold, minfartyget Olav Trygguason, ett antal torpedbåtar och möjligen några ubåtar. Till England unclkommo
jagarna Draug och Sleipner.
Orsakerna till Norgeoperationens framgångsrika resultat
angiver amiral Gladisch vara:
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Högsta krigsledni ngens beslut att utan hänsyn till
o[Vl'Lltsedda händelser genomför a operation en. Antalet operaliva obekanta och anfall sstyrkans blandade sammans ättning
nödvändig gjorde absolut klara linjer. Inga om och men fingo
förekomm a i ordergivn ingen.
2. Beslutet att icke taga hänsyn till egna förlus ter. Englands försikligh ct och motvilja att uls ~itta sina störm enhe ter
för s lora risker anser amiral Gladisch minska den brittiska
flottans kamplust och giva motstånd aren betydande fördelar.
Det svagaste momente t i den tyska operation en ansågs vara
dygnet närmast cftcT landsättn ingen innan hamnförs var och
f1ygplatse r hunnit upprättas , då de tyska ör'logsfart ygen bundna i manövern av de trånga farvattnen - hade att skydda
landstigni ngsförela gen m.cd enbart sina egna vapen. Om överlägsna engelska sjö- och flygstrids krafter hade insatts i det
ögonblick et, skulle måhända hela företag et fått en annan
l.

utgång.
3. Den e/lektiva samverka n med flygslridsl .:rafterna .
Operation en hade otvivelakt igt icke kunnat genomför as lika
effektiv !, om ens alls, ifall icke starka flygförba nd av O'l ika
slag stål t till förfogand e och fyllt sina uppgifter så som skedde."
2.

Evakuerin gen från DunT.:erque.

Genom den belgiska armens vapcnnccl läggclsc den 28 maj
försvårad es och försvagad es i hög grad ställninge n för de i
sydvästra Belgien och norra Frankrike inringade fransk-br itliska trupperna , varför elen allierade krigsledn ingen slutligen
fann sig nödsakad att hastigast möjligt söka evakuera trupperna. Som utskeppni ngshamn valdes Dunkcrqu e, den största
och för ändamåle t mest lämpade av de allierades vid denna
tidpunkt ännu disponeTacle hamnar i denna del av Engelska
kanalen. Franskt marininfa nteri och matroser från franska
örlogsfa'l:tyg under berfäl av amiral Abrial började omedelba rt
utbygga staelens försvar mot landsidan med fältbefäst ningar,
varjämte stora delar av den kringligga nde landsbygd en, vars
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nivå ligger under havsytans , sattes under vatten. Slarka SJOstridskraf ter detachera des även till farvattnet omedelba r t utan för hamnen .
Uneler ~ l ora SV~trighc l cr verkställd e elen alli erade armen
sin reträtt inför det oerhörda trycke t a v anfalland e tyska
land- och flygstrids krafter, samtidigt som evakuerin gen succcsivt genomför des. Dc till engelska och franska hamnar på
så sätt unel anförda styrkorna uppgingo till cirka 375,000 man ,
varav förlorades omkring 30,000 man stupade, sårade eller
saknade. AY matericle n gick praktiskt taget allt förlorat.
I ope rationen, som. av brittiska amiralilel ct betecknas som
»den största och svåraste kombiner ade operation en i sjökrigshistorien », insattes över 220 brittiska och ett stort anlal franska
örlogsfar tyg, avsedela huvudsak ligen för skyddet av dc över
1,000 transport fa rtygen av alla slag, turislånga rc, last- och
lus tfartyg, bogserbål ar m. m. mot anfall från tyska ubåtar
och motortorp edbåtar samt .flygstrids kraflcr. Dessutom bidrog elden från dc större örlogsfart ygens svåra artilleri till att
skapa den »mur av s lål» , bakom vilken dc retirerand e trupperna kunde avvakta sin tur att evakueras .
Evakuerin gen gynnades av för ett dylikt företag lämpligt
väder med lugn och dis , som tidYis övergick i tjocka. Detta
hindrade emellertid icke, att Dunken1u c hela tiden kunde
hållas uneler oavbruten tysk artilleriel d och att tyska flyganfall kunde kontinuer ligt insättas såväl mot staden som mot
fartygen närmast utanför och de, som voro på väg till och
från debarkeri ngshamna rna. I en brittisk kommuni ke den
3 juni uppgåvas de hårunder lidna förlustem a till 6 jagare
och 22 andra fartyg, medan franska högkvarte ret meddelad e,
att de franska förlustern a av örlogsfart yg uppgingo till 2 torpedkryssa re, 5 jagare och l hjälpfarty g. Till jämföTels e må
nämnas den tyska uppgiften , enli gt vilken de allierades far tygsförlus ter omfattade 5 kryssare, 7 jagare, 3 ubåtar, 9 andra
örlogsfart yg och 66 transportf artyg, förutom 10 kryssare, 24
jagare, 3 torpedb åtar, 22 andra Ö·r logsfartyg och 117 transport -
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fartyg, vilka erhöllo allvarliga skador. Förlustern a O{;h skadorna skulle till huvudsaklig del hava astadkommits genom
flyganfalL
Ä ven om sanningen beträffande förluster och sk ador i
detta som i många andra fall ligger någonstädes mittemellan
de från respeklive sidor uppgivna, uppgå dc icke ens till 10 %
av deltagande styrkors storlek. Detta måste anses desto märkligare, som oper::rlionen utfördes på så golt som fientlig kust ocb
inom ett begränsat område, där icke blott vo ro sannnantri:ingda
mycket ansenliga truppstyrkor utan även fartyg av alla slag
till oöverskådligt antal, vars förintande måste av tyska krigsledningen hava betraktats som ett b{td c möjligt och ytterst betydelsefullt mål , vilket för övrigt framgår av intensiteten i dc
tyska anfallen. Att därvid dc allierade örlogsfartygens insatser
u tgjorde grunden för företagets förhållandevis gynnsamma förlopp är ~tällt utom varje tviveL Till samma slutsats föranleda
dc allierade operationerna i samband med överförandet till
Norge av den allierade undsättningsexpeditionen liksom dess
evakuering därifrån, vilka bägge verkställdes långt från egna
baser och så alt säga inför ögonen på starka tysl,;a flygstridskrafter.
3.
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Förberedelser för ett tys/,:t invusionsföretag mot England.

Sedan den tyska anfallsvågen till lands och lufts slutgiltigt bringat Frankrike på knä genom vapenstilleståndsfördragen i Compiegnc den 21 juni och i Rom den 24 juni, följdt;
en period av relativt lugn på alla fronter. Härunder bedrevas
dc engelska försvarsåtgärderna i hemJandet nwt en väntad
tysk invasion i ständigt ökat tempo , medan tyskarna å sin sida
använde ticlen för utbyggande av försvaret mot sjön och luften
av de hamnar, vilka avsågas som inskeppningshamnar för
trupperna mort England. Samtidigt försågs kanalkusten med
det långskjutande artilleri, som någon månad senare började
beskjutningen icke blott a v i kanalen framgående brittiska
konvojer utan även av engelska kusten.

Först i början av augusti synas dc tyska förberedelserna
hava nålt det stadium, att elen väntade aktionen mot Englaml
kunde sättas i gång. Den 10 augus ti förklarade nämligen Hillers ställföreträdare, Rudolf Hcss, att tidpunkten nu vore inne
»att göra rent hus >> och från påf6ljande dag igångsalles ett
från bägge sidor ständigt skärpt luftkrig, varav det tyska allmänt betraktats hava till ändamål att i första hand nedkämpa
de brittiska flygstridskrafterna och skapa det herr a välde i
luften, som anses vara den primära förutsättningen för genom- ·
förandet av invasionen. Den brittiska luftkrigföringen riktade sig märkligt nog icke förrän i mitten på september mol
de förmodade inskeppningshamnarna. Därefter hava emellertid d essa från Hamburg till Brcst varit utsatta för upprepadc och mycket omfattande anfall från luften.

4.

Minkriget i de nordeuropeiska farvattnen.

De av tillkännagivna mineringar farliga områdena i dc
nordeuropeiska farvattnen vid tiden för årsskiftet 1939/40
f.-nmg{\. av kartskissen, biL 2. (Häfte 12/40, sid. 706.)
Efter denna Lidpunkt har det tyska minkriget i farvattnen kring Storbrilannien huvudsakligen ulförts genom från
flygpl an fällda magnetiska minor och drivminor i hamninlopp ,
flodmynningar och de kusten närmast omgivande farvallnen .
Mineringarna hava i allmänhel icke utlagts i till sin begränsning nngivna områden. På grund härav och genom användandet av drivande nunor _har Tyskland i dubbel måtto brutit
mot gällande inlcrnationellrättsliga regler för minors användande i sjökriget.
I februari spärra-de engelsmännen inloppet till Stt"Onsa
Firth på Orlmeyöarna och i mars, tillsammans med fransmännen, ett område utanför Dunkerque.
Ej heller de allierade visade någon större respekt för den
internationella rättens lagar. Stäncligt hade dessa åsidosatts,
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bl. u. under övervakningen uv på norskt territorialvatten framgående sjöfar t. Den grövsta neutralitetskränkningen utfördes
dock den 8 april, då de allierade utlade mineringar på norskt
tenitorialvatten i Ves tfjorden samt utanför Bud och Stadtlandet. Samtid igt avgavs förklaring att mineringurna skulle
bevakas av allierade örlogsfartyg, varigenom. minsvepning från
norsk sida för a lt hålla trafiken öppen på norskt vatten, vilket
lyskarnu kund e förmodas komma att kräva, omintetgjordes.
Tyskland tog bl. a. detta neutralitetsbrott till intäkt förr
att sälta igång den sedan län ge förberedda aktionen mot Norge
och utlade i samband med denna ett stort minfält i Siwgerack
mellan Lindesnäs-Lodbjerg-Sand näs Hage-Fleckerö. Samtidigt tillkännagavs upprättandet av tyska lotsstationer utanför
hamnar på norska västkusten, vilket möjligen: kan tyda på att
minspärrar anordnats även där. Genomsegling av skagerackspärren var tills vidare förbjuden.
För a tt slöra dc tyska förbindelserna med Danmark och
Norge fö rklarade S lorbritannien i mitten på april stora delar
av Nordsjön, h ela Skagerack och Hattegatt, inloppen till Östersjön samt Östersjön syd latitud 55 ° 10' N för minfa'l"liga.
Svenskt territorialvalten skulle dock vara undantage t från minutläggningen, liksom även en r~inna om. 20' bredd från Ramskärs fyr i bohusländska skärgården till Nordsjön, vi lken
skulle tjäna den n eutrala sjöfa rten.
Effektiviteten av mineringar inom så enorma område11
kunde med skäl ifrågasättas. Otvivelak tigt hava dock ett icke
ringa antal minor blivi t utlagda, sannolikt av ubåtar i Skagerack och av flygplan i bl. a. Öresund, varom åtskilliga fartygsförluster genom minsprängningar i dessa farvatten vittna.
För att u nelerlätta d en svenska neutralitetsvaktens verk!.Jamhet utlad es i april minor på västkusten inom suenskt inre
territorialvatten mellan latitud 57 ° 15' N och 58° 25' N eller
ungefär från Nidingarna till Sotenäs, i maj månad minerades
på liknande sätt Stocklwlms skärgård mellan latitud 58° 42' N
och 59 ° 54 ' N eller från Lanelsort till Simpnäsklubb och slut-

-

17-

ligen n1inspärradcs, ävenleeles i maj, ett område i K.ogrundsrännan.
I slutet av maj lät Finland minera vissa delar av de finska
territorialvattnen i Ålandslwv, Östersjön och Fin_ska viken
samt utlade därjämte minfält på internationellt vatten syd om
Hangö och Helsingfors. Hangömineri.ngen .begränsades av
m eridianema 23° 00' O och 23° 13' O, latitud 59 ° 37' N och
fin ska tenitorialvattengränsen och ·Helsingfo rsmineringen av
i öster meridianen 25° 25' O, i söder latitud 59° 57 ' N samt
i no rr och väster av finska territorialvattengränsen.
I juli fö'l·klarade engelsmännen mycket vidsträckta områd en fö r minfarli ga. Sålunda minspärrades östra inloppet till
Engelska kanalen nordost om linjen Dungeness-Boulogne, St.
Georgskanaten vid södra inloppet till Irländska sjön och Bristolkanalen genom en minspärr mellan en gelska kusten och irländskt territorialvatten, samt slutligen farvattnen m ellan Ork-·
neyöarna- l sland--Grönland, den sistnämnda m ellan latitud
70° 00' N och 59 ° 7 ,5' N samt väst om longitud l o 30' vV.
Någon västlig gräns angavs icke för denna minering.
Då den skärpta tyska krigföringen mot Storbritannien
igångsattes i augusti förklarades från tyskt håll samtliga farvatten syd, ost, nord och väst om Storbritannien för spärrade
och minfarliga. Ä v·e n det neutrala Irland ligger inom spärrområdet.
Omedelbart efter tillkännagivandet av det tyska spärrområdet förklarade Stm'britannien llela Engelska kanalen och
Biscayabukten ost om en linje frå n Bishops Rock Light (Scillyöarna) till Socoa Light i Biscayabuktens sydöstra hörn för
spärrade. Av kartskisserna å bil. 1- 4 (häfte 12/40, sid. 706)
framgår de minspärrade områdenas utsträckning och huru
de succesivt hava begränsat möjligheterna för bl. a. sjöfarts
bedrivande.
I bil. 6 hava samtliga under kriget utlagda mineringar och
såsom minfarliga förklarade områden sammanställts. Det är
att märka, att vissa av däri angivna mineringar numera äro
hemtagna.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Mot de magnetiska tyska minorna synas de allierade relativt snart hava skaffat sig motmedel, såväl i vad avser fartygs »avmagnetisering », varigenom minornas bringande till detonation på magnetisk väg omintetgöres, som även beträffande
effektiva »svep », vilka bringa minorna till detonation först pf1
betryggande avstånd från de avmagnetiserade minsveparna.
Även i Sverige hava dessa problem blivit lösta, varom framgångsrika svepningar av magnetiska minor i Öresund bära
vittne.
(Forts.)

Bil. 5.
SAMMANST ÄLLNING

av erkända förluster au örlogs- ocll hjälpfartyg.
l.

Datum

14/10
18/9
7/6
20/5

-

39
39
40
40

-23/5 40
12/6 40
21/11 B9
2Jl2 39
-

»

))

?j l

40
25/1 40
21/1 40
8/4 40
9/4 40
>

»

.
»

13/4 40
21/4 40
3/5 40
29/5 40
>

»

»

»

?f5

40

•
7j6
»

27/6
?j6
>
>

-

>

.
.

40
40
40
>

Engelska förluster 3/9 ,'19-sept. 1940.

Fartygsslag

Namn eller
antal (er k.
fr. ~<ng . sida) art .

l Slagske~p

" l Royal Oak
Hangarfartyg • ~our_age ous
>
v Glortons \
Kryssare
v Effingham

'"

..
..
))

.

'~

torp.

1-11

--~1

1
-

- - - - + -..t -_____!_- - .... - Lvkryssare ~~ Curlew
Kryssare
Calypso
v Gipsy
Jagare
/ Blanche
»
Duchess
Darin g
• Exmonth
Grenville
»
Glowworm
l Gurkha
»
v HHrdy
"' Hunter
»
~ Coss,ak
»
? J-v
»
"' V fridi
»
" Grenade
»
/.. Grafton
»
L Wakeful
»
' Whitely
»
t..· Wessex;
»
l- Acasta
»
t Ardent
»
Fra~er (Can)
v Keith
»
' L- Basilisk
L- Ha vant
'
))

l l

Förlusten or3akad av

(ubåt)
,
_
__

mina

l

l [~~

1-1
l=

-

-

l

-

l

(l)

l

l

annan
anled ning

Strandnin g i
Norge efter
bombning

- ----- - -- - --l
-l (ubåt)
-- l
l
-l
-

l

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

·-

-·

-

-

-

--

-

-

-

--

l

l
-

·-

l (ubåt)
l (ubåt)
l (ubåt)

l

-

--

--

--

-

-

l (ubåt)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

l=

-

l (ubåt)
·-

-

l
l
l
l
l

--

-

r

l
-

-

l

·-

-

--

-

-

-

l
l

l

--

l

-

-

l

-

-

l

--

-

-

-

.

-

l
l
l

-
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Namn eller
Fartygsslag , •antal (erk. ·
fr. eng. sida) a~t.

Datum

8f7

40

Jagare

15/7 40
22f7 40
' 28/7 40
25f8 40
4/9 40
40
'>>
40
? l 40
.,,
40
40
?flO 40
16/1 40
))

Ubåt

14-17f4 40
25-28f4 40
29/4 40
?/4 40
5f5 40
?f6 40
4f7 40
?fl 40

?/8
2f8
?/8

40
40
40

»

21 f8
?j9

40
40
>·
40
30f4 40
2/9 40
30/9 40

..

~· Escort

'
" Whirlwind
Imagen
, Brazon
'v Delight
"' \;vran
Hos t ile
L Esk
Express
-Ivanhoe
Jersey
Valentino
Viscount
Oxley
U ndin e
seahorse
·Starfish
Thistle
"" Sterlet
Uni ty
Tarpan
Seal

Grampus
?
?
Shark
Salmon
Odin
Oswald
Orpheus
Spearfish
>>
?
Phoenix
•
Narwhal
Eskortfartyg //~ Bittern ·, ·:
Kanonbåt
Penzance
»
Dundee

~

l

torp.

1

mina

::ol
~~ l

l

annan
anledning

Fartygs~) ag

Datum

\-

l (u b åt )

Minläggare
Minsvepare

?f5 40
2l/ll >>
3f2 »

,-

l (ubåt)

l

?/6 •
26/11 39
6/6 40
?f6
13/6 »

l

l
l
l
l
l

l
l
-~
t)-

\.

=

?

.

7/6 •
?



l
l

i
l

•

l

>>

Hjälpkryssare
>>

'

>

lHjälpfartyg
Tankfartyg
Trålare·

-

l

, _

l (ubåt)
l (ubåt)

-~

l
1

l
l

-

l

-

-

~

-.

l

l

-

l

-

--

8 l)(a~~el.flyg) l

-

-

-

l

·,

-

-

-

-

annan
anledning

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

25

l

l
'
l

l

l

4

l
l'

Tyska förluster 1/9 39- sept. 1940.
Förlusten orsakad av
torp.

.

·l
.

l mina

l B~tbl
O"'

l

annan
anledning

o"

l

l

17 jl2 39

Pansarskepp

Graf Spee

-

-

Kryssare

9/4 40

l

- - -. - -- -

~

Kryssare

9/4 40
10j4 »

l)

»

.

9-13/4 40 Jagare
))

l

>>

))

»

>

., -1
))

l

er
-- -Bliich
- -

-

-

Karlsruhe
Königsberg

,-

-

''
' A. Schmidt
W.Heidkamp
H. Ki.i.rme
..
H. Ludemann l
l D. v. Roeder

l
l
l
l

-

·~

-

l (rammad)
l
l
1

l

-

l

l

-

l Namn eller
Fartygsslag l antal (erk.
fr. tysk sida) art. ,

Datum

l
l
l
l
l

-

Dunoon
, _
8
Rawalpindi
l
Or ama
l
Carinthia
Scotstown l -

6il Pionear
141

.lml~a I I~I

l l
l si

2.

l (sj unkbomb)

tor.p.

1:

.,

[ .
S:a stora fartyg
2
l
l
- 1- 1
S:asmåfartyg+ hjälpfartyg
" 12
2.0 !412)1
41
7 av dessa msvp-förluster härröra från Dunkerque-evak ueringen.
6 av de 13 jagarförlusterna genom :flyg inträffade under Dunkerqueevakueringen .

l
l
l

l (ubåt)
l (uhit)

rhinx

1

Anm. l.
Anm. 2.

Förlusten orsakad av

Princess Victoria\ l-

'

))

Namn eller
antal (erk .
fr. eng. sida) art. ,

Mastiff

>>

1/5 •

l

!

~

Förlusten orsakad av
o"

21-

Sankt av besättningen

l- ,

l (T -batteri)
- - - -- --- - -l (ubåt)
-l Förtöid., i Bergen
-;_
(förut träffad av
.•
'c;
3-21 ~m. proj.)
,.
~

~

-

-

-

-

-

,1:....

-

"

-

-

-

7

-

--

., ·... ·
.

-m-

-~-

l

l

Datum

.

Fartygsslag

9-13/4 40 Jagare
»
))

))

))

))

))

»

»

»

»

»

»

..

•

»

.
»

))

l

>
))

.
>

>

»

))

Ubåt
Minsvepare
S:a stora

?
?

E. Koellner l l
l
l
G. Giese
B. v. Arnim i l
] l
W. Zenker
M. Schultz l l
l
L. Maass
l
l
Albatross
l l
Leopard
l l
Luchs
l
l l
Seeadler
l
33
24
ör l og~fartyg

S:a små örlogsfartyg

=l

annan
anledning

--

-

-----

-

-

--

-

-

--

-

-

-

---

-

-

-

-

-

-

1-1

mina

-

-

l

-·

-

- ·

-

--

-

-

5

2

-

l

- l

l

l

l
13/9 39
30/4 40
1/5
28/5
))

>

·-

l

31
19

'

50

l
l

))

l .

24/7
22/7

Datum

l Fartygsslag
l

4/9
3/9
1/5
?f6
16/9
l

39 ·
39
40
40
39

l Minläggare

l Gryf (t. ankars) / - l

Jagare

Wieher

Ubåt
Minsvepare

Grom
Orzel
l
l
2 (t. ankars)

»

S:a små örlogsfartyg

torp.

-

l

mina

-

1[~1
l

l

l

l
l

l

))

>

>>

»

))

»l

>

' l'•

»

»

»

l'

;·t

))

)

>

/;..

.

'

Torpedbåt

)

))

Ubåt

»

>

»

))

>

»

»

Kanonbåt

-

22/5

>

Tankfartyg

l
Obekant

l

l !~l

annan
anledning

1-I(Jämtemina)

--- -

-

---

l

-

-

l

-·

-

-

-

l

~ L'Adm;t

-

--

-

t

-

-

-

-

-

-

-

' Bourasgue
/O ra g e
sirocco
·k Tartu
j Cyclone

l (jagare)

-

-

-

l

l

--

l
l
l

-

-

l

-

-

-

-

-

l

-

-·

-

-

--

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

-

-l

l

l
l

-

l
l
l
l

--

-

-

-

-

l ?

-

l-

-

-

l (ubåt)

-

-

-

-

l

S:a stora örlogsfartyg J l
S:a små örlogsfartyg
4 1

l

--

Explosion

-

ll -

Rigaalt de
Genouilly
Le Niger

l
-

-

l
l

rond1mr
]
/L'Audacieux
,1 Le Fier
) L 'Incomprise l Doris
l Morse
l

{'Per~ ee

Egen mina
Explosion

-

-

--

t"''

>

-

-

. Ouessant
A chiile
Pasteur

24/7
5/7

l

---

· ~ogadO<

l

-

mina

-

La Railleuse 1 Foudroyant -

»

>

l

-

f

annan
anledning

l

t

l Bretagne l l l

torp.

- - - l - - -- - - - - - - -

~Chacal

»

Jagare

»

»

Förlusten orsakad av

l

>

..
.
.. .
•
l .

22/5
13/6
?f6

Polska förluster 1/9 .'39-sept. 1940.
Namn eller
antal (erk.
fr.polsk sida) art.

hy""'

»

>

-

PMo"
Mm
Torpedkryssare Mailie Breze Bison
•
/ Jaguar
>
--

.. .
.

23/3
?/5

-

-

- -- .-

-

-

14/6
19/6
4/7

3.

l Slagskepp

4/7 40

-

Förlusten orsakad av

Namn eller
antal (erk. fr.
fransk sida) art.,

Fartygsslag

Datum

)

l

1-1
3
5

l

l

o.----l

l
-·

l

l 15 l

l

l !~l

torp.

Franska förluster 3/9 39-sept. 1940.

4.

Förlusten orsf\bd av

Namn eller
antal (er k.
fr. tysk sida) art. ,

3

--

l
l

-

-

l

-

1-1
Is l )J

12

.Anm. l. 6 av de 11 jagarförlusterna inträffade under Dunkerque-evakueringen.
l

l

l

l

2
5

l

l

-

-24--

Italienska förluster juni- sept. 1940.

5.

Datum

Fartygsslag

Kryssare
.Jagare

19/7 40
1J7 >
8/7 »
9/7 >>
22-30/8 40
?j6

»
>

»

Ubåt

>

23/6 »
29/6 »
24-30/8 40

' B. Colleoni
i Espero
Zeffiro
l
2
4

»

•
Före 1/9 40 Minsvepare
Mtb
>>
JU bdepaftg

.

--

\ mina

1 [~1

annan
anledning

l -

-

-

-

-

~

--

-

-

2
4

l

l (ubåt)

-

--

-

--·

-

-

l

-

--

-

]

-

-

-

-

2
Erövrad av
eng. i Röda
havet

l

-

-

l

-

-

-

2

-

-

2
l

l

J_ .\

S:a små örlogsfartyg l 3 l

l

-

l

Dansk Stora. Bält: Gränse r : N 54 ° 45',0 O 10° 49',8 ;
N 54° 42',9 O 10° 48',6; N 54° 42',3 O 10° 59',9;
N 54 o 44',8 O 10° 53',9.
Brittisk Straits of Dover, Firth of Forth och Helgolandsbukten : Gränser f. minm·ing~n i H elgolandsbukten: Lat. N 56° till danska territorialgränsen och vida re efter de.nna till t yska gränsen .
Dock inga minor i området som begrii nsas ay
lat N 55° 40',0 Iong O 7° 41',0 l at N 55° Z!',o j
och dans ka territorialgränsen.
Från tysk-holländska gränsen utanfö r holländskt
territorial vatten till long·. O 5° och efter den- ,
1
mt ti ll N 56°.
4J9 Dansk l Kongedybet, Hollände·rdybet och Hrogdern.
0
Tysk Tyska. bukten: Gränser: N 53° 36',0 O 4. ~"5',0: '
N 53° 36',0 O 6° 2',0; N 56° 30',0 O 4 o 25!,0: 1
N 56 ° 30',0 O 6° 2',0.
Lilla. Bålt: Grä nser: N 54° 51',5 O 10° 14',3;
6J9
1
N 54° 501,1 O 10° 16',1; N 54° 46',9 O 10° 4',0;
N 54 o 48' ,7 O wo 4' ,1.
11 /9 Dansk Köpenhamnsmilleringen begränsas mot norr aY
1
en linj e frän Taarbre ks båthamn till pos. för
ljus- och klock boj en T aarbrek Rev och därifrån ,
till pos. fö r ljusboj en Saltholmen NE. Mot i
öster av en linje. från sistnämnda kl_o~kb.oj till l
Saltholms nordligaste udde och danfran av
Saltholms västkust till Saltholms sydligaste .
udde. Mot sö~er av .en linje från sistnämnda ;
punkt till Drogdens f~·, . därifrån till sjö~ä:- ~
kei Aflanclshage och fran detta av en hnJe
till Själl~;~nds kust i riktning från sis·tnämnda 1
sjö:mi:irko t ill Vallenbooks k yrka på Själland. ,

1939 3/9

-

-

-

Datum för mineringens utlägg. Mineringens omfång (ut-sträckning, belägenhet)
(tillkännag.) !)amt
' nationalitet

-

-

Il

Uppgift å tillkämwgivna mineringor i far.v attnen kring
norra och nordvästra Europa intill elen 1/10 1940 . .

'

l

-

Maealle
2
·G. Galilei

>>

torp.

l
l
l

-

Bil. 6 . .

Förlusten orsakad av

Namn eller
antal (er k.
fr. it. sida) art. J

l

»

l

25 -

2 1

3

15

4

5

6

1

l

1

. . "f ~

_f

•

l.

-

-26 -

l e:;

Datum för mineringens utlägg M;ne6ngen> omfång {otst<äckn;ng, beläg• nb•t) l
(tillkännag. ) samt
nationalitet

Datum för minel
ringens utlägg. Mi neri ngrns omfång '(uts träckning, belägenhet)
0 ::!. (tillkännag.) samt
nationalitet
l;.;~
CD

.~ ~

l

l 21

s J I939 21 /9 Rysk

9

l
10 1

i l\ i
1 12

13
14

15
16

17
l

18
19

20

l

Syd Fal.stCirbo: 1. N 55° 19',5 O .13°; Z. N 55° 14' 1'
O 1.3° ; 3. N 55° 04' O 12° 34'; 4. N 55 ° 05'5 .
O 12° 21.',3 ; 5. N 55 ° 15',5 O 12,o 46' ; 6. N 55 ° 1
18'7 O 12° 46'; 7. N 55° 201,05 O 12° 53',4; 8,
N 55 ° 19',75 O 12° 54',8. Från punkt 6 till J
punkt 7 följ or de~t minerade områdets gräns en l
cirkelbåge vars medelpunkt ligger på sydspet- l
sen av :M:åkläppen och vars radie är 3', samt
från punkt 7 t ill punkt 8 en annan cirkelbåge
1
vars medelpunkt ligger på Segclskär och vars
radie är 3'.
l
3/12 Brittisk Utanför Tham1lsmynnin gen mellan fö:l jande :
punktm-: N 51. 59',6 O 02° 13',0; N 51° 58',8 O!
02° 35',0; N 5to 43',0' O 02° 31',0 ; N 51 ° 36',0 1
.
o 02° 06',7.
5/12 Svensk Södra Kvarken inom svenskt territorialvatten
inom ett område, som begränsas av: i nord lat
N 60° 21',0, i syd lat N 60° 15',0, i väst long
O 18° 52',0, i ost dc räta linjer, s·orn samrnan- l
binda punkterna lat N 60° 2.1.',0 lang O 19° 1
8',9; mittpunkten av klippan »Märket», s amt !
lat N 60° 15',0 long O 19° 6',8.
8/ 12 Svensk öregrunds skärgård: inom s venskt inre t errito- Il
rialvatten meHan lat N 60° 8',0 och lat N
60° 31',0.
27/12 Brittisk Englands ostkust: Område l begriinsas av fiYljandc punktLH': lat N 57° 55' lang W 1° 5';
lat N 56° 40' lang W 2° 3' ; lat N 56° 10' long
0
W '2° 3'; Jat N 55° 45' long W 1. 201; lat N
55° O' long W 0° 45'; l at N 55 ° 12' lang W
oo O'; lat N 55° 45' long W oo 27' ; Jat N 56° 101
lang \V 1° 9'; l at N 56° 40' lang W lo 9; lat N
57° 55' lang W 0° 9'. Område 2: begränsas
av linjer förenade med fö ljande punkter: lat
N 55° O' long W 0° 45'; lat N 53° 501 lang O 0°
0
42'; lat N 53° 50' long O 1. 51'; lat N 55° 12' 1
long O oo 0'. Detta område är en utvidgning av 1
ett tidigare meddelat område. Område~ 3 be- l

1939 27/11 Tysk

1

l

0

l

l

i

1

l<'inska viken ost meridiane•n g enom Sty rs udde,
närmare bestämt ost linjerna genom följande
p unk ter: N 60° 8' O 29° 01; N 60° 2~ O 29° O';
N 59 ° G8' O 28° 55'; N 59° 55' O 29° 0'.
Vita Havet: Gränser: N 68° 34' O 43° 26' ; N 68°
34' O 42° O'; N 66° 48' O 42° O'; N 66 ° 48';
O 43 ° 42'; N 67 ° 9' O 43° 52'.
22/9 Tysk Öresund: Gränser : N 5G 0 5',5 O 1.2° 21.',3; N 55°
19' o 12° 58',2.
Brittisk Englands ostkust: N 55° O' W oo 45' ; N 55 ° 12'
W oo 17' ; N G3 ° 50' O 1. 24'; N 53 ° 501
o 0° 42'.
8/10 Svensk Stockholms skärgård: Inom Vaxholms Jästningsområde.
Karlskrona: 8- och V-inloppen.
17/10 Tys k Västra Oste.r sjön: ett område begränsat av fö,ljande punkter, respektive av de danska territorialvattnens sträckning: 54 ° 34' N- 12° 3',9
0-54° 26',4 N-12° 28',1. 0 - 54° 2~r4 N- 12°
~~4' 0 -iW 301,45 N-1r 58',3 O.

27-

0

l

Nordsjön: N 53° 3G' O 4° 25'; N 53° 36' O 6° 2';
N 36° 301 O 6° 2'; N 56° 301 O 3° 01.
7/11
Nordsjön: N 53 ° 42' och 53° 53' samt O 02° ()"
och 02° HJ'.
Nordsjön: Mellan punkterna N 52° 31' O 03 ° 18'
s amt N 52° 27',5 O 03 ° 12',5.
Nordsjön: Mellan punkterna N 52° 19' O 02° 55';
och N 52° 15' O 03° Ort'.
13/ 11 Rysk Kolabukten: 1. skärningspunkt en lang· 33° 0',
Fiskarhal vöns kust, 2. lat 69° 48' lon g 33° 0',
3. lat 69° 201 lo·ng 34° 50', 4. fyren på ostudden
av ön Malij Ols nij .
24/11 Brittisk Firth of Forth: Från Leith Martello Tower lat
55° 59' N long 3° 101 W i bäring 351° 2',2 till
Gunnet Ledge Light buoy, därifrån i bäring
81 o 51',8, därifrån i bäring 129° 01,98 till Herwit Whistle buoy och därifrån i bäring 180°
till kusten.

23

25/10

l

24

l

25

29-

<I>

-.-~

~l Datum för mine-

Datum för mineringens utlägg.
(tillkännag.) samt :Mineringen s omfång {u tstt'iic kning, belägenhet)
.. t:l
nationalitet
1 "'a<;l
l

;;; ;

ringens utlägg,
:Mineringens omfång (utsträckning, be,l ägenhetj:
::l ::>. (tillkännag.) samt
;..; ~
nationalitet
gränsat av linj er före nade med f&ljande 1punkt cr: lat N 5go 50' long O 0° 42'; lat N 5g o O'
lon g O o g5' ; lat N 51 o 59',6 lon g O 2,o 1g'; .
lat N 51° 58',8 long O 2° g5'; lat N 53° O' long
O go 16'; lat N 53° 50' lon g O l o 51'.

J

(tl

...... .

p ::l

ll:l ::;.
UJ

"'

1. N 67 ° 24',40' O H o 34 ,U; :l. N 6'1' 27',gO O
14° 24',0 ; 3. N 67" 28',55 O 1.4° 6',45 ; 4. N 67°
35',35 O 1go 51',30; 5. N 67° 37',55 O 14° 2',15;
6. N 67 ° 26',20 O 14 o 38', 30.
0

z

26. 19i0

5Jl

' 33

Dansk

Grönsund: I n n anför ett område, som begränsas l
i norr av lat genom Borgsted F yr (54 ° 54',09
N 12, 06',4g 0), i öster av meridianen genom
Borgsted F y r, i söde r av farvattn ets 1-m kurva och i väster av meridianen genom Barholms _ös tligasctc punkt .
Brittisk Stronsa Firth, Orkneyöarna ost om meridianen l
W zo 51' och mellan parallellerna N 59° 6'
och N 58° 58'15" , s amt i ett område vid Gair- '
say mellan parallellerna N 59 ° 6'15" och K
50° 3'45" och meridianerna V.,T 2° 54' och 'vV
go 2'.
0

27

28
29

30

26/2

34

13/4 Brittisk Nordsjön, Skage,rack och Kattegatt. I väster
från skärningspunkten mellan nederländskt
territorialvatten och lon g O 5° 00' (SV-punkten av den tidigare utlagda engelska mineringen i Helgolandsb ukten), :tälj er dädfrån
long O 5° 00' till l at N 56° 001 s amt vida re till
punlcten l at N 60° 00', lon g O 4 o O<Y. I norr
begränsas minfältet av l at N 60 ° 00' och sträcker sig till norska kusten samt därifrån söder
och öster ut längs norska kusten till gränsen
för svenskt territorialvatten. I öster gränsar
minfä ltet intill svenskt territorialvatten. I
söder bcgäns as minfältet i Kattegatt av lat
N 57 ° 00' samt fö ljer danska och tyska kusten
till gränsen för nedl'rlänclskt t erritorialvatten
samt utmed detta till long O 5° 00'. Inga minor ha va utlagts i en kanal, som sträcker sig
lO distansmin u ter på vardera siclan om e n linje, sammanbindande följande punkter: a) Ramskärs fy r l at N 58° 46' long O 11° 00'; b) punkten l a t N 57° 30' lon g O 7° 50' ; c) punkten j
lat N 57° 30' lon g O 4 o 38'.

35

14/4 . Tysk

23',40.1

. IG/3 Brittisk Dunkerque: :Mella n lon. g O zo 18',9g och zo
/Fransk
Norges Yiistkust samt Skagerack: Utanför cle
8/4 Tysk
viktigast e norska hamnarna på västkusten
s amt i Skagerack och i områ det mellan Lindesniis, Lodbj erg, FJe,k kerö och Sandnäs Hage.
Brittisk Norges Yästkust, Stadlandet: Områ de't mellan
/Fransk norsk a kusten och linjer dragna r.n ellan föl- ~
jande punkter: :L N 62' 11',6 O 5° 6',12; :i.'. N
62° 9',24 O 5° 0',13 ; 3. N 62° 9',18 l) 4 o 4g',30;
4. N 62° HY,go O :io 5',36; 5. N 62° 12',0 O 5°
9',0.
NMges västkust, Bud: Området mellan norska
kusten och linj er dragna mellan föl jande punkter: 1. N 62° 58',27 O 7° 5',30; 2. N 63° 3',30
O 6° 21',0; 3. N 63 ° 7',12 O 7° 4',30; 4. N 62°
5g',24 o 7° 7',15.
Norge, Vestfjord: Olllrådet mellan norska kusten
och linjer dragna mellan följande punkter:
0

31

32

19i0 12/4 Svensk Västkusten inom. svenskt inre te rritor i alvatten
(innanför dc ytte rsta skär, som i c kc ständigt
överskölj as av havet) mellan lat N 57° 15'
och 58 ° :i.'5'.
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Stora Bält: :Me-llan N 55° 17' och N 55° '82'.
Lilla Bält: :Mellan longituderna O go 47' och.
O go 51' samt syd om en linj e genom punkter-;
· na A. N 55 ° g3',9 O go 47',0 och B. N 55° :36',1,
o ·9° 51'.

-
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~Datum för mine-

~ Datum för mine~
~.

J9

ringens utlägg.
(tillkännag.) samt Mineringens omfång {utsträckning, belägenhet;):
nationalitet

37 19!10 14/4 Brittisk Södra <lstersjön: Norra gränsen i Östersjön lat 1
N 55° 30', i Kattegatt lat N 57° 00'. Inga 1
minor hava utlagts i svenskt territorialvatten. '
Detta område utgör en direkt fQ·rts ättning på :
mineringen n :r 34.
38

10/5 Svensk Stockholms skärgård. Sthlm :s yttm skärgård
inom svenskt inre territorialvatten (innanför
de ytte,r sta skär, som icke ständigt översköljas
l av havet) mellan lat N 58° 42' och lat N 59°
54' mom ett område, som 1 väster begränsas
från den övriga skärgården av räta linj er
mellan föJjande punktm·: 1) lat N 58° 42' Iong
O 17° 40'; 2) la t N 58° 49' long O 17° 40';
31) lat N 58° 53' long O 17° 58'; 4) lat N 58°
53' lon g O 18° 07'; 5) lat N 59° 01' lon g O
18° 2'5 '; 6) lat N 59' 01' long O 18° 32'; 7) lat
N 59° 17' long O 18" 55'; 8) lat N 59° 36' long
O 19° 15'; 9') lat N 59 ° 50' lon g O 19° 07';
10) lat N 59° 50' long O 19° 04'; 11.) Jat N
59° 54' long O 19° 04'.

;;,!:l g~ .

;.; J9

,r ingens utlägg. Mineringens omfång (utst räckning, belägenhet)
(tillkännag.) samt
nationalitet

öste.r-1

42 1940 28j5 Finländsk Finlands territorialva,tten i Alands hav,
sjön och Fins,ka viken äro farliga fö,r sjöfarten
på grund av mineringar.
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Finska viken: följande områden som gränsa till
de finska territorialvattnen: sö der om Hangö
mellan meridianerna 23° 13' och 23° 00'. Det
farliga områdets sydgräns sträcker sig till 50c 1
37' N och nordgränsen till de f inska territorialvattnen. De söder om Helsingfors be,l ägna områden, som begränsas i öster av meridianen 25° 2ö',O och i söder av latituelen 59° 57' N
samt i norr och väster av de finska territorialvattnen.
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45

10/7

46

24/7

47

18/8

0

39
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14/5

Brittisk Engelska kanalen, i Dover Strait och Södra Nordsjön, nordost om en linje Dungeness-Boulogne, och söder om en linje dragen mellan följande punkter: a) North Forelancl; b) 51° 36' N
2° 0!3',4~' O; c) 51° 43' N 2° 31',00 O; d) iW 47'
N 3° oor,oo O.

Svensk Kogrunds,rännan i södra Öresund inom svenskt
territmialvatten inom ett område, som begränsas av: i nord lat N 55° 2.9', i syd lat N 55° 26',
i väst lon g O 12° 47',8, i ost long O 12° 50',5.
Brittisk Norska kusten est om en linje dragen från punkten lat N 60' 00' long O 4° 00' rätt nordvart
till lat N 62° 00' samt därifrån i bäring 30
grader till la t N 65 o 00' vilket i stort sett är
från en punkt syd om Bergen till en punkt
nord om N amso's'.
0

41

Vestfjord, Norge, nord om en linje utgående i
126° från Vaeroy öns fyr (lat N 67° 3\Y lang
·O 12° 43') till fast l an det. Farlederna nordost
och syd om Steinvaer ön (lat N 69' 10' long
O 16° 35') ha även minerats.
l
0

Tysk

:Farvattnen meHan Orkneyöarna och Island samt
Island och Grönland. Från Orkneyöm-na i sydost l ängs 1 o 30' W upp till 70: e breddgraden,
1
vilken gränsen följe,r till Scoresby sund på
Grönland. Minfältets södra del begränsas a v
en linje som följer lat N 59° 7',5. Åt väster
anges inga gränser.
Irländska sjön: ett område begränsat av följande punkter: Från Hartland Po,i nt längs brittiska kusten till Trevase I-Iead, till punkten
lat N 51 o 00' lon g V 7° 14', till punkten lat
N 51_o 56' long V 7° 34', därifrån längs gränsen
för Irl2.nds territorialvatten till punkten lat
N 5,2o H' lang V 6° 15',4, till punkten N 51°
36' long V 6° 14', därifrån till Hartland Point.
Ett OJIJ,rade runt Storbritannien, som begränsas
av de linjer, som förbinda följande punkter:
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~ D~tum för I?ine-

~ ~

nngens utlagg. Mineringens omfång (utstr äckning·, pelägenhet)
(tillkännag.) samt
nat~io~t~ta~h~·t:e:_t_j_____________ _____________ _____________
~~

l:! ;:l.
1

: l

48 19JO 18/8

49

a) p !'t dl·n iranska Atlantkusten N 47° 30r och
W :;; o 40'; h) N 45·0 och W 5° ; c) N 45 ° och W
20 °; ll) N 58° och W 20°; e) N 62° och O 3o
och därifrån söderut till belgiska kusten och
vidare längs den belgiska och franska kusten
till utgångspunkten .
Brittisk Engelska kanalen ost om en linj e dragen från
Bishops Rock Light (lat N 49o 52' long W 6o
27') till Chaussce de Sein (lat N 48o 03',4 long
c:a W 5o 5') .
Biscayabukten, alla farv atten liggande ost om
en linj e dragen från Chaussee de Sein till Le
Socoa Light . (lat N 43° 23',7 long W 1 o 41',2).

Anm. Minerin garna nr 1, 4, 7 och 39 hava sedermera blivit ' hemtagna.

l.
'

Bilder från svenska flottans konvojtjänst
i avlägsnare farvatten.

Det första nådiga plakatet om anorduandet av sådan militär skyddstjänst åt vår handelssjöfart , som går under benämningen konvojering, utgavs under loppet av det första
engelsk-hollän dska sjökriget år 1653. Innan fred mellan sjömakterna för denna gång hann ingås, d. v. s. under nästkommande år, blev det emellertid ingen konvojresa av, ehuru ett
par örlogsskepp för ändamålet mycket riktigt intagit beredskapsställning i Göteborg. Det var först under det andra
engelsk-hollän dsk a kriget, eller närmare bestämt år 1666, som
vår föt·sta konvoj, under ledning av kapten Henriksson på
skeppet Svenska Lejonet, expedierades med Portugal som destinationsort. Sedan isen nu gott och väl var bruten ökades
också under återstoden av det 17. århundradet med dess omfattande sjökrig strömmen av svenska konvojer kontinuerligt,
samtidigt som resorna utsträcktes i längd - år 1695 dirige rades sålunda den första av detta slag in i Medelhavet. Då
1697 det ~tora engelsk-fransk -holländska sjökriget äntligen tog
slut hade från svensk hamn, sedan första plakatets utfärdande, utgått ej mindre än 40-tal konvojexpedit ioner, fler tal et av
vilka i sig inneslöto åtskilliga sinsemelLan oberoende konvojresor.
Till sin ursprungliga karaktär hade dessa organiserats såsom neutralitetskon uojer d. v. s. såsom skyddsföretag i första
hand gentemot de krigförandes kringsvärmand e kapare, men
Tidskrift i Sjöväsendet.
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detta hindrar icke att de krigförandes regulji.ira sjöstyrkor och
fartyg reste hinder av å tskilliga slag gentemot konvojens framförande genom den egentliga krigszonen, varom mera ,;edan.
Då varje konvoj efter Kanalens passerande fick bereda ~ig på
att avvärja anfall jämväl från de moriska piralemas <:ida Kom
den därvid av sig självt att skifta karaktär i stället och uppträda som krigskonvo j, inom vilken som bekant handelsstyrkan i lika hög grad som skyddsstyrkan utsättes för våldshandlingar från de anprejandes sida. Det är uteslutande konvojer
av ovanstående beskaffenhet som här nedan gjor ts till föremål för beh andling.
Under det stora nordiska kriget blevo till bandelssjöfartens skydd endast 3 konvojexpedit ioner utsända från svensk
hamn, två under sommaren 1703 till Holland samt den tredje
och sista 1704, vilk en slutade med konvojskeppet s nedkämpande och hela ko1wojens införande i engelsk hamn, varom mern
i annat sammanhang, Svensk seglation blev också, i samma
grad som kriget framskred, allt mera beträngd för att un<ler
de senaste åren ur Karl XII :s regering alldeles hunslås ej minst
till följd av de bestämmelser i 1715 års kaparrcgleiTten te, som
gav även de svenska kaparna goda vapen i händerna att uppbringa svenskt handelstonnag e, av vilken möjlighet de ·e j voro sena alt använda sig.
Redan under hjälte!wnunge ns långa vistelse i Turkiet hade tanke uppstått på åstadkomman de av direkta handelsförbindelser mellan delta land och Sverige. Vid frihetstidens inträde upplogs denna plan till förnyad behandling och fram på
1720-ta let hade man kmmnit så långt i dessa förberedelser att
underhandling ar inl etts med Barbareskslat ema om villkor för
fri och obehindrad fart till Levanten för dit dirigerade svenslut
handelsfartyg. Sedan fördrag i sådan riktning 1729 träffats
med Algier såsom varande den mäktigaste av nämnda stater
igångsattes också denna trafik, som i sin ordning drog med
sig en allmännare svensk sjöfart på Medelhavet. Riktigt i
gång kom doc]). ej denna fö rrän överenskomme lser 1736 och
1741 träffats jämväl med Tunis och Tripolis saml det 172'1
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inrättade konvojkmiunl ssariatet fått sin verksamhet för sjörövarnas hållande på a v stånd i erforderlig grad konsoliderad.
En mycket kännbar svårighet för Medelhavstraf iken förb lev
emellertid marockanurna s tredska - först 1763 blev ett frifördrag med dem in gånget.
Som villkor för att korsarerna med avseende på ,;venska
kofarter skulle avstå från sitt urgamla näringsfång uppställdes
en dryg pålaga i form av tributer av allehanda slag, vilka
krävde stora offer från Sverige i fo-rm av presenter av fartyg ,
vapen, ammunition, trävirke m. m. Med mer eller mindre
regelbunda mellanrum blevo elylika sändningar till vederbörliga adressater överförda av svenska örlogsf[u·tyg som i samband härmed oftast erbjödo konvoj både fram och tillbaka
samt ofta under längre uppehåll i Medelhavet för sjöhandelns
skydd även därstädes förrättade en alltiu välbehövlig konvojtjänst. Denna senare var nämligen så mycket nödvändi gare som de svensk-mori ska fördragen visst icke visade sig
vara någon säker borgen för att våra kofferdifartyg oantastaue skulle få gå sin väg fram.
Antalet rena persent (eller beskicknings-) expeditioner,
som i sådant avseende fr. o . m. 1730 t. o. m. 1845 utnin()'o
l:>
l:>
till Barbareskstat erna uppgår till ej mindre än 26, varav dc
flesta sträckte sig över från det ena året till det andra och
dels på grund härav och dels med hänsyn till beskickningsapparatens höga kostnader blevo mycket dyrbara för konvajkommissar ia te t.
Vid sidan av sist nämnda expeditioner avsändes under perioden 1725- 60 -ett 20-tal konvojer, de flesta med slutdistinatian i Medelhavet; närmast torde dessa böra betecknas som
]).rigskonvojer. Särskilt livligt var det på denna front under
tiden för det s. k. sjuåriga kriget, i vilket Sverige ju deltog
som Preussens motståndare och det blev nödvändigt att hålla
ögonen på preussiska kapa res framfart, ej minst i just i Me·
delhavet
Bäst och effektivast har vårt konvojväsende otvivelaktigt
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varit organiserat under nordamerikan ska frihetskrigets avläggare i de europeiska farvattnen åren 1779-82. Stödda
på en i Nordsjön kryssande neutralitetsesk ader utgingo under
berörd tid ett flertal starkt skyddade konvojer omväxlande till
Kap Finisterre och Medelhavet och samtliga visste alt göra
sig väl respekterade, tack vare i första hand den solida bakgrund, som Nordsjöeskadr arna genom sin blotta närvaro därstädes representerade .
Vid utbrottet av de franska revolutionskri gen år 1792 upps tod ånyo krav på handelsskydd till sjöss och vår dåvarande
förmyndarrege ring var ej sen att omedelbart efter fredsbrottet
mellan Frankrike och England på våren 1793 uppgöra en
stort lagd plan för konvojering till Medelhavet under den kommande sommaren, omfattande ej mindre än fyra skilda ter ·
miner av minst tv[L konvojskepp i varje. Sagda fartyg skulle
under den därpå följande vintern kryssa i västra delen av
:\1edelhavet, sammanförda till en eskader, vars chef, en överste, förde sitt befälstecken på linjeskepp e t Tapperheten.
Efter hand som dessa fartyg uneler sommaren 1794 återYänt till hemlands farvalten tillfördes de emelle rtid den svenska
neutralilctsesk ader, som, under samverkan med en motsvarande dansk sjöstyrka, sammandragit s i Öresund med uppgift
att medelst periodiska framstötar i Nordsjön ingjuta respekt
för de nordiska flaggorna och dymedelst trygga den egna legala sjöhandeln utan tillgripande av konvojförfaran de. Av
olika anledningar - ej minst av kostnadsskäl - beslöt man
emellertid efter fem års rustningar av elylika neutralitetsesk adrar att återgå till konvoj ering vilket skedde på våren 1798.
Vad som utan störande förvecklingar låtit sig utföra fem år
tidigare stötte emellertid nu på besvärande hinder fdn engelsmännens sicl'l., då dessa ·e j ville medgiva den frihet från visitation, varpå Gustaf IV Adolf med sin kända envishet gjorde
anspråk. Resultatet blev att de två med destination till Medelhavet fö·r st utsända konvojerna blevo sprängda och införda
i engelsk hamn för undersökning under det att den tredje och
s ista ·e ndast genon1 att gå »norden om » lyckades fullfölja sin

•
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resa. Och härmed är det slut med vår seglande flottas konvojtjänst i neutralitetens tecken.
Dc kombinerade present- och konvojexpedit ionerna till
Barbareskstate rna däremot fortsatte ännu ett halvsekel framåt i tiden.

Efter förestående orientering rörande naturen av det konvojväsende, som varit inriktat på skyddet av vår hinsi<len Skagen dirigerade handelssjöfart , övergå vi här nedan till en översiktlig framställning av några av de mera elakartade konflikter
av militär och politisk arl, i vilka våra konvojchefer blivit invecklade under utförandet av sina ansvarsfulla och många
gånger ytterligt vanskliga uppdrag.
För erhållande av en rätt bakgrund till en dylik skildring
lorde vara ofrånkomligt att inledningsvis uppdraga huvudkonturerna av de instruktioner som i antytt avseende tid efter
annan m eddelats dessa chefer.
Under neutralitetskon vojernas första period, vilken ju sammanföll med Karl XI:s regering, voro instruktionern a tvåfaldi·ga så till vida som elen av kommerskolle gium ularbetad e huvudinstruktion en erhöll vederbörlig fastställelse, varjämte vicl
sidan härav K. ::\1aj:t fann nödigt att i vad rör chefens militära och sjömansmässig a plikter utfärda särskilda föreskrifter.
Huvudinstrukt ionen hade rätt vaga former och var i tonen allt annat än aggressivt hållen. »Råkar kaptenen någonstädes tillsammans med många, få eller ett skepp från vad
nation det vara må », heter det sålunda, »skall han, alldenstund
K. Maj: t med ingen annan än gott förtroende söker sig, icke
heller annorlunda än m ed all vänskap emot var och en betL:
och laga så, att han till intet vidrigt någon orsak giver/) varandes K. Maj :t jämväl till freds, att var någon krigsflotta det
av honom tillbörligen begär, han sin fullmakt uppvisa och
1

)

Samtliga kursiveringar äro gjorda här .
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cge11händ igt b e tyga m ed vilka sk epp under konvoj och försvar tagen än>. Samt vidare: »Skttlle n ågta sk epp med våld
vilja visiteL-a dem (handelssk eppen) d å skall h a n det efter
möjlighet en med våld igen styra och avvända, cljes nödga;,
han , om en h el krigsflotta eller eskad er detsamma tente1'ade
och varmedels t h an intet kunde motstå, sådant fulle r conni vem och tillåta, dock därem ot tillbörlige n protes lem ; efter han
ock , så framt han av n ågr a s,k cpp eller ock kapare bliver el·
jest ficntligen attackera d, m åste tillika med dc sk eppen , som
äro under hans konvoj, enhällclig cn och m ed smnlad makt
söka till försvara sig på bästa saltet, som. ske k an, all d e således genom tapper !: motvärn m å bringas uti säk erhe t» . I'I'Iotstånd mot visitation var alltså - märk vä l - påbjuden endast
Jör den händelse styrkeförh ållandena voro sådana att så kunde .s ke m ed någon utsikt till framg å n g. E.. ~1aj:ts särskildn
instruktio n innehöll ä a ndra sidan en passus, som så lydde :
"Brukandes för det övriga god conduite, solda t och sjömansk ap
-'>amt sin cd likmäti gt uti , förstående s när så påtränges , tappel'i och manligen sig förhålland es, a tt han alltid m å bringa
sig och h ela sitt föl je väl och säkn t igenom , såson1. K. Maj:t
allt sådan t jämte an n a t m e r, som så uttryckligen uti p ennan
ej kan författas, till hans dexteritet och försiktigh et Hinmar
och a nf örtror på d e t sä tte t att utföra och förrätta , som han
tänker alt det skall kunna länd a h onom till beröm och behörig befordrin g >> .
Som syn es äro håda dessa instruktio ner i sin kur iala utfo rmning vida m era ordrika än p åtagliga och företf' särskilt
i sådant avseende e n alldel es bestämd brist som specialför cskrifter ju saknas för b emötande t av engelsmä nnens vid
denna tid resta krav på flaggor s stry k ande och märs segels firande som erkännan de av engelsk överhögh et i de brittiska
fa rvattnen. Åtmins tone har någon sådan trots energiskt sÖk ande i våra arkiv ej kunnat anträffas och synas chef erna i
detta avseende sålunda till synes ej haft något annat att rätta
sig efter än de skäligen platonisk a anvisning arna i biinstruktionen om ett tappert och m anligt uppträdan de. Att de emel-
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lertid fattat sin uppgift vara att med väpnad hand motsätta
sig dessa ohemula kra v framgår med all tydlighet av detas
uppträdan de vid Jiågt•a av nedan skildrade episoder.
Engelsmä nnens här berötda övertnodi ga pl'e tentioncr datera sig från elen tid under förra delen. av 1600-talct , vid
vilken dc, efter en väldig maritim kraftansp änning, förmått
överflygla den holländsk a sjömakten i Nordsjön; vid fred sslutet 1654 lyckades öriket t. o. m. få inryckt en bestämme lse
om att alla h olländska fartyg, av vad slag det vara m å nde ,
skull e vara skyldiga att utan protest unelerkast a sig denna för ödmjukels e. Och liknande krav restes under sådana förhål land en självfallet även gentemot såväl Sverige som Danmark ,
ulan att {lock dessa länder kunde förm ås att erkänna dess
b erätt igande. Belysand e för huru detta övet'silter i bedömdes
av dem som närm ast hade att ö,v ervaka de ttas utslag är ett
sam tal , som d en beprövad e konvojche fen Otto Kröger Sjöst ierna år 1695 i Göteborg hade med n ågra engelska sjöofficerare . P å dennes födrågan >> llled vad rätt de pretender ad e
nU örlogsi.lkep p, lydande under ktönta httvuden , skulle fira
sina märs segel», svarades aH dc e j kunde uppgiva några sk äl
och funno hela denna procedur motbjuda nde. Dc h ade emellertid sina bestämda order» a tt tillhålla såväl danska, sven ska
kro naskepp all h ala n ed vimpeln, om de förde n ågon så ·
dan eller eljes firu märsseg len, då de mötte n ågr a från Näse t (L indcsnäs) och h ela Kanalen igenom >> och hade sålunda
inte t annat att göra än bokstavlig en efterkomm a desamma.
Det var för att i m öjligaste m å11 undandra ga konvojche-ferna fr ån dylrika förelägga nden , som r egeringen fann sig för anl å ten att påbjuda det i sagda farvatten svensk flagg e j skulle
föras , en föreskrift , som k ort därpå komple ttel'ades m ed fö,r hud jämväl mot förande av vimpel. AU detta s pegelfäkte ri
emelertid e j var tillfyllest iför avvärjand e av väpnade intel'mezzon framgår av det följande.
Först i den särskilda instl'Uktio n, som Kat'l XII genom
amiralitet skollegiet å r 1703 lät utfärda för kapten Psilat1der
i egen skap av konvojchc f, h ar å terfunnits fullt klara och bin-
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<lande order rörande bemötandet av engelsmännens krav på
vördnadsbetygelser för sina färger. Här heter det nämligen :
>> Kaptenen får icke för något främmande örlogsskepp, vare sig
i hamn eller till sjöss, stryka flag g eller sätta på topp-(märs-)
segel. Bryter han däremo t straffas han enligt sjöartiklarna
154 art. enär den, .som eftergiver något av vad som. tillkommer
K. Maj: t höghet, straffas som om h an till fienden överlämnat
sitt ege t fartyg. Om något främmande fartyg med våld vtill
lvinga honom att stryka flagg eller sätta på märssegel, sh
skall han , och efter honom var efter annan av konunenderan<le officerarna, sätta sig däremot och sig manligen försv ara S(l
läng e mänsk- och m öjeligt är; ingen, varken officer eller ge men, är skyldig att lyda dem, som sådan strykning a nbefaller.
Bryter n ågon därem o t och ä r officer, straffas han som. ovan.
m en göres d et av manskapet hänges efter lottdragning var
tionde man och de övriga varda sakfällda att r engöra gal jonen >> .
Jämlikt d et sedan Karl XI:s tid tillämpade allmänna kon vojreglementet gällde em eller ti d alltjämt den gamla b estämmelsen om a tt ingen vimpel fick fö ras sedan Skagen passerats
>> på det all dispute om strykandel må varda h ämmad >> . P :cl.
vad sätt en dylik tvist skulle kunna undgås ä1· å andra s1dan
ej så lätt att förstå , då ju engelsmännens preten tioner omfattade alla slag av fartyg oberoende a v nationalitet, flaggfä ring och beväpning. Ett vid denna tid inträffat intermezzo i
anslutning till dylik >> disputo >> giver e j h eller hän1 någon plausibel förklaring. Att fl aggan föl jde vimpeln får man väl an taga såsom. givet; innan någon strid börjades hissad es i varje
fall bevisligen båda.
Då efter ·e n längre tids av tynande sjöhandeln p å sydliga
länder fram på 1720-tale t [tter så småningom kom i gån g.
var Sverige icke längre någon stormakt och regeringen fann
sig, ej minst med hänsyn till sjövapnets starka tillbakagång ,
föranlåten att vid derr nu återupptagna konvojtjäns ten gö1·a
allt för at undvika dennas störande genom etikettstvisteL Kon ·
vojskeppen beor drades därför att intill Kap da Roca föra h an-
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delsflagg och först vid dess passerande hissa kronaflagg och
vimpel >> havandes kaptenen på vänligt sätt avvärja det honom
eller köpmansskeppen ing en skada eller hinder sl;e mä >> . [
en instruktion av 1755 preciseras det område, inom villu' l
kofferdiflagg skulle föras, till farv a ttnet m ellan Skagen och
Kap Finisterre >> så ,att om engelska örlogsfartyg träffa s under·
tiden, må han (chefen nämlig en ) den först salutera, nten till
undvikande cw segels strykning bör man om väderleken ör
vack er besld bramseglen eller i h årdare väder taga in alla re ven i märsseglen. >>
Hela denna kurragömmalek m ed svenska örlogsflaggan
var ju i och för sig allt annat än uppbyggli g och betraktade,;
ock så med stigande ovilja av de konvojchcfer, som had e al t
deltaga i densamma och härigenom uncl er·stunrlom försillles i
penibla situationer.
Sålunda inträffade det exempelvis att kapten Treutige r,
som m ed fr egatten Hök under en konvojresa till Medelhavet
i aprll 1759 inlöpt till Sheemes, av myndigheterna d~irstäd e s
erhöll meddelande om att svensk salut för en gelska flaggan
endast kun de accep teras om den honnörsginmde själv förd<'
kronoflagg, vilket allt försatte den svensk a chefen i ell br:vcl samt läge. Förmodligen var d e t Treutigers rapport om denna
episod, som förmåd de amiralite tsk ollegiet alt n ågot senare s. il.
hos K. Maj:t framhålla >> Om ick e det vore mindre värdigt för
riket att konvojfartygen, som förr varli brukligt, skulle pa~sera
Kanalen med kofferdiflagg, och om de icke nu finge nyttja
örlogsflagg och vimpel, samt h ellre försv ara sig till sist a man
än att av engelsmännen låta tvinga sig till fl::~ ggans strykning ».
Och vore kollegiet för sin del övertygat om. att varje ch ef vid
dessa tillfällen skulle utan tvekan fullgöra sin plikt.
Denna framställning blev omedelbart bifallen och ll ~irmed
var slutet nått för en period av självförnekelse, som väl får
antagas i sin mån hava und erlättat konvojtjänstens framgångsrika utförande, men å andra sidan genom sin natur m åst
verka högst deprimerande på varje fosterländskt sinne. AH
märka är hurusom vi vid tiden för den sålunda b eslutade om 1
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läggningen stodo mitt uppe i det s. k. pommerska kriget, som
krävde en särskilt livlig skydds- och konvojtjänst såväl till
som inom Medelhavet.
:V[ed Gustav III:s tillträde till styret förmärktes genast
friskare Yindar inom här avhandla t. område. I sin instruktion
för den 1779 till Nordsjön utgående n eutralitct~.cs kadcrn före -·
~krives så lunda hl. a. följande:
Om svenskt örlogsfartyg förand e konvoj anträffar främ mande a rmcrat fartyg, som med prejning eller med besök omhord drogc i t vivelsmå l att fartyg et vore svenskt, så skulle
chefen giva svensk löseil och sin försäkran att så är, förvän tande sig att det andra fartyget på lika sätt lämnade för säkran om sin flagg.
Ville det främmande fartygel det. oaktat visitera h andelsfartygel skulle konvojch efen giva sin pamle på att de tillhörde
K. Maj:t och icke förde kontraband. Men om delta ej hjälpte,
då skulle våld styms med våld och .> vele Vi med synnerlig nåd
rmse den m andom och d et välförhållande, som i sådant fall
ådagaläggas » (citerad passus tillfogad m ed konungens egen
hand i det ursprungliga utkastet till instruktion) .
Vidare heter det att »rikets heder f'ordrar att uldrig }'laggar.
vimplar .eller segel i Jllå'g ot bevärat fartygs närvaro eller vid
lästnings passerande strykas eller inpalmas » samt. >> Om någo t
detacherat fartyg anträffar något svenskt handelsfartyg, som
iir uppbringa t, äterfordras det, och om sådant vägras, återtages
det om ej styrkan, allt för överlägsen, gör det omöjligt ».
Som en inkonsekvens i berörda ill'struktion kan jn förcfalla att Yid visitation s avvärjande m ed vapcnmnkl inge11 r esenra tion göres för d en händelse styrkeförhållandena voro av
beskaffc'llhct att uppenbarligen utesluta varje tanke på fram gång i en sålunda uppkommen sldd, vilket ju äl' fallet i fråga om direktiven för uppbringat fartygs återfm'drande. An märkningsväl't är dessutom att till skillnad från Karl XII:s in ·
sttuktio11 föreskrift saknas rörande måttet av den kraftutveckling som förväntades bliva insa tt vid avvisandet av eventuellt
krav på flagg- eller segelstrykning.

Måhända var det ock senast påpekad brist, sollt p å våren
1780 föranledde en utgående konvöjchef, den för osedvanlig
käckhet och ft•amstående sjömannaegenskaper vitt kände Ha rald Ch ristiernen, att för e r esans anträdand e till kollegiet rikta följande skriftliga förfrågan :1 ) »Sedan jag betnött e tt fräntInande armerat skepp ined all vänskap och till iitgen vidrighet
anledning givit, d etsamma begär någon hcdct'sbevisning, som
strider mot svenska flaggans h eder , eller ock vill å d c han delsskeppen, som under konvoj tagna äro, anställa visi tation
och sådant i godo ej avböjas kan får jag då slåss om det vore
emot en hel flotta och d et så länge skeppet kan simma utan
a v seende på skeppets konserva tion? »
Den senare delen av frågan kan ju med hänsyn: till in ·
s truktionen s formulering i detta stycke m åhända! fördalla
onödig under de t att den förra delen däremot helt säkert var
i behov av ett förtydligande m ed därav följande klarläggning
av r egeringens intenti·o ner. I själva verket skulle det komtll<'L
aU visa sig det flaggan~ heder icke i någo t fall skulle komma
att hotas men däremot vid flera tillfällen visi tation begära-s .
I varje fall blev kollegiets svar jakande och därmed var ju
frågan principiellt a vgjord.
För de konvojer, som på 1790'"talel av Guslav IV Adoll'
utsänd es, gällde i stort sett sam ma instruktion , som den här
senast rerfeterade , dock med det tillägg , att det vore konvojchef på det strängaste förbjudet a lt utan trängande nöd inlöpa
i engelsk hamn . Alt den enväldige konungen vid dessa ins truktioners utfärdande späi1dc bågen väl högt framgår tillfylles t av de t faktum, att han från engelsk sida efter gjord
förfr ågan blivit officiellt underrättad om att dc engelska fartygscheferna hrtdc order om att ej undct n rtgra förhållmtdc
släppa efter i fråga om pretenderad visitationsrätt
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1
Tillvaron av denna ski'ivolse, liksom Treutigers tidigoro rC> )
fere rade, har för mig benäget påpekats av kapten H . Börj E'son.
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Den 10 aug. 1695 anlände norr ifrån till Dover Strait en
svensk ·konvoj under befäl av kommendören Erik Ribbing å
det lilla 50-kanonskeppet vVachtmeister, som jämlikt fartygs chefens instruktion, varken förde flagg eller vimpel. Just vid
dagningen lade sig en engelsk sjöstyrka om. 2 skepp och 2
brigantiner i konvojens väg och begärde b esk ed huruvida det
vore k onvojchefens avsikt att stryka märssegel för konungens
av England skepp. Då svaret härpå blev ett kategoriskt nej,
sändes från det engelska chefsfartyget medelst rodelslup en
officer ombord på vVachtmeister med uppdrag att därstädes
upprepa frågan . Svaret blev emellertid d etsamma, varvid den:
engelske officeren anmärkte att det nog gäves tjänliga medel
att få ned märsseglen, varefter han Mervände till sitt fartyg.
Det större av dc två skeppen Jade sig nu för bogen på vVacht ·
dess b abords lårinao samt avaåvo
m eister och det mindre >)å
l
o
därifrån sina bägge lag, huvudsakligen riktade mot riggen ,
samtidigt vanned muskötsalvor avgåvos mot den obetäckta besättningen. Frän \Vachtmcister var man ej sen att besvara
elden och på kort tid avlossades fyra omgångar från dess båda
lag. Nn ville emellertid olyckan alt Ribbing redan vid nl.OIståndarcns första salva träffats av två muskötkulor, av vilka
den ena eftcr att hava genomträngt magen sta:p.nade i ryggraden. Sedan fartygschefen sålunda livsfarligt särad nedförts
under däck, gav han, uppenbarligen i känslan av att hava gjort
nog för att för svara flaggans h eder, b efallning om dess strykande. Tidigt följande morgon avled Ribbing och hans närmaste man i befälet, löjtnan t Klöfwerschiöld, såg sig ingen
annan .u tväg än att i sällskap med den engelska styrkan inlöpa på Downs redd, varest protokoll över händelsen uppsatte<>
och varifrån konvojen efter några dagars parlamentering tillläts fullfölja sin avbrutna resa. Klöfwerschiöld blev efter
hemkomsten vid krigsdomstol dömd till livets förlust emedan
han tillåtit flaggans nedhalande, ett straff som nådevägen rimligtvis reducerades till ett halvt års suspension.
Ett liknande intermezzo utspann, sig senare samma år.
Då kaptenen Per Olofsson (Berg) förande skeppet Lifflancl
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med en konvoj den 21 dec. 1695 befann sig p å utgående i Kanalen stötte han ihop med två engelska skepp, vilka han reglenwntsenligt saluterade n"lecl svensk lösen, varpå emellertid
inget svar b ekoms. I stället kom en engelsk officer ombord
och krävde att Lifflands märssegel skulle firas, vilken fram.ställning av den svenske chefen bestämt avböjdes under hän visning till att han >> ej förd e någon vimpel>>. Själv sände nn
Olofsson en av sina officer are ombord med förklaringen att
hans fartyg var »ett av K. Maj :ts i Sverige örlogsskepp och att
han hade order att ej stryka för något skepp >>. Sedan den
utsände löjtnanten ~lterkommit med det beskedet att engelsmännen i så fall skulle attackera det tredskande fa rtyget lät
Olofsson sammankalla sina över- och underofficerare till rådplägning och beslöts därvid att man skulle fäkta så länge skeppet kunde flyta, varefter man i ett glas vin drack konungens
skål och gjorde klart för strid. Omedelbart därpå lade sig
engelsmännen tätt intill dem i lovart och avgåvo sina båda lag,
vilket på samma sätt från Liffland besvarades. Under den
sålunda inledda fäktningen blev det lilla svenska skeppet snart
nog illa tilHygat och sedan några m an av besättningen stupat
sam.t ett flertal sårals gav dess chef upp den ojämna kampen
och strök flagg, varefter Liffland infördes till Plymouth. Efter
åtta dagar blev det under tiden iståndsatta fartyget frigivet och
kunde med bibehållen respekt från sina påtvungna värdars
sida fortsätta resan.
Lika käckt uppträdde å andra sidan icke kapten Johan
Palmquist, då han med konvojskeppet Spes fram på sommaren 1697 på hemgående genom Kanalen föll in med en engelsk
flotta under den namnkunnige amiralen Rooke och av denne
anmodades att vcTkställa den hävdvunna vörnaclsbetygelsen.
Inför en förkrossande övermakt fann Palmquist, sedan ett av
honom framställt förslag att få slåss med ett engelskt fartyg
i sänder, det vara meningslöst att göra motstånd och lät i anslutning till denna sin uppfattning såväl fira märsseglen som
införa hela konvojen till Plymouth. I en härifrån den 24 aug.
insänd rapport beklagar h.an »sin stora olycka, att han vid
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reneontren med engelska flottan ej kunnat visa K. Maj :t det
nöjet, som K. Muj:t gärna önskat, )) men någon högre grad aY
modlidande tyckes han ej med denna passus hava hos höga
vederbörande uppväckt, ithy att han efter hemkomsten för sin
förseelse dömdes från livet, må vara att han seelermera blev
från detta straff förskonad.
Det senaste exemplet i vår historia på väpnad sanunanstötning orsakad av de utmanande engelska kraven på segelstrykning hava vi i 50-kanonskeppet Ölands beryktade strid
mot en mångdubbelt överlägsen mo,tståndare utanför Orfordnes vid Kanalens norra mynning den 28 juli 1704. Det vat·
den tappre kaptenen Gustav Psila nder, vilken här förde befälet över en norr ifrån kommande konvoj, som utanför Suffolks kust häjclats av en eskader om åtta skepp och en fregatt
under konunodar Vl eathstone. Sedan denne medel<;t ett par
skarpa skott sålunda fått konvojen att lägga bi, sände Psilancler medels roddslup en löjtnant till det engelska flaggskeppet
för att begära en förklaring över den väl bryska hälsningen .
Rommen ombord möttes den svenske officeren av frågari:
»Sen I icke drottningens av England flagg? >> varptt svarades:
>> Jo, vi se den väl, men sen i icke konungens av Sverige flagg? >>
Under den nu följande replikväxlingen framhöll den engelske
befälhavaren, alt han obetingat fordrade märsseglens strykande, varpå svarades att han för visso icke hade något dylikt
tillmötesgående att vänta sig. >> \\T elh, sade då engelsmannen,
>> Så skall jag väl lära Eder det nu strax!» Redan innan slupen återkommit till Öland dånade de första lagen från det
engelska chefsskeppet och kort därpå hade större delen av
återstående fartygen i eskadern för enat si g i en koncentrerad
eldgivning mot det ensamma lilla svenska skeppet. Detta bet
visserligen ifrån sig så gott det förmådde, men övermakten
var för stor och efter 4 ljz timmes förbittrat fäktande var
Öland så pass illa tilltygat att Psilander såg sig nödsakad att
inställa eldgivningen och visa flaggan i schau, strök gjorde
han aldrig. Under striden hade 16 man av besättningen dödats och 37 officerare och meniga sårats; fartyget var ej stort

mer än ett vrak , som av engelsmännen uppbog serade s p:'i
Themsen, varest det iståndsattes och i sinom tid jämte handelsfartygen frigavs.
Med uppdrag att överlämna de sedvanliga presenterna till
Mar:ockos härskare avgick på våren 1779 majoren David
Anckarloo med fregatten Ilierim till Medel ha vet. U n der den
tid, som åtgick för chefens vistelse i land för uppvaktning hos
sultanen, beordrades sekonden , kapten Fust, att från Tanger
med fregatten avgå till Malaga fö>r proviantering, samt där efter i sagda hamn invänta chefens ankomst. Utan kännedom
om alt den spanska regeringen uneler tiden förklarat Gibraltar
i blockad (vilken f. ö. än så länge endast förekom på p apperet), inlöpte Fust på vägen p å redden därstädes, men avseglade genast, sedan han blivit uppmärksamgjord på den spanska deklarationen. Under förevändning att Ilierim under siti:
korta besök undsatt fästningen med krigsförnödenheter lade
emellertid de spanska myndigheterna efter dess ankomst till
Malaga embargo på fregatten, anställde vidare i samband härmed visitation ombord samt förmådde slutligen Fust att som
svarande inställa sig inför den spanska amiralitetsdomstolen.
Hela denna procedur var uppenbarligen olaglig och gav självfallet upphov till en skarp notväxling svenska och spanska hoven emellan .
Så stodo sakerna då Anckarloo anlände till Malaga och
själv återtog befälet på fregatten; när även han k allades till
domstolen vägrade han att inställa sig under förklaring att
)) ingen majestät i världen utom K Maj:t av Sverige hade nå gonting att befalla över honom eller hans fartyg >> . Sedan Fust
medelst en kabinettskurir från konungen befallts arrest ombo:r d och de spanska myndigheterna förklarat sig anse denna
åtgärd vara liktydig med en upprättelse för d en påstådda
blockadbrytningen avskrevs från spansk sida sent omsider målet och lllerim frigavs efter fulla tre månaders embargo.
För att skydda den svenska handelssjöfarten mot kapare
började nu Anckarloo, då vintern var för långt framskriden
för hemresan att f6retaga kryssningar i västra delen av Medel-
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havet. Under en sådan blev fregatten en mörk februarinatt
1780 under ön Iviza (tillhörande Balearerna) prejad av en
svårt bestyckad kutter, som lärer hava fört ·e ngelsk flagg. Hu ru händelserna sedermera utvecklat sig har på grund av m.otsägande uppgifler ej kunna klarligen fastställas - alltnog: en
kort men hiifhg slrid uppstod, varvid på båda sidor ej så litet
blod flöl. Bland dc p å Illcrim sårade befann sig beklagligtvis
chefen som fått högra benels lårben och bägge benpipor kros sade, vilken svåra kontulision kort därpå krävd e hans liv. Den
prejade kuttern antages p å goda grunder hava varit en under
engelsk förklädnad opererande pirat.
I den alltjämt arresterade sekondens ställe hemfördes Ilierim av näste man i b efälet, k apten Fley. Fust dömdes vid
hemkomslen till döden för det han tillåtit visitation och inställt sig inför spansk domstol. Rimligtvis blev straffet på avrättsplatscn mildrat till ett halv t års suspension. Fust stupade vid Hagland 1788 och fick alltså sin heder r ehabiliterad i
den mån denna kan anses hava varit angripen.
Den tidigare omtalade sjöbussen, majoren Christiernin,
var med den sanbbseglandc fregatten Svarta Örn under åren
1781 och 1782 betrodd med att föra svensk-danska konvojer
till sydliga farvatten och gjorde sig därunder väl bemärkt för
såväl ej vanlig yrkesskicklighet som beslutsamhet och mod.
Ett vackert bevis på sistnämnda egenskaper fick han tillfälle
att visa vid en hotande förveckling med engelska sjöstridskrafter sistnämnda år. Efter aU i slutet av maj med sin konvoj hava avgått från Helsingörs redd hade han sålunda med
denna efter några veckors segling nått Kanalen och blev under
South Foreland siktad av en engelsk styrka om 2 fregatter
och en kutter, vilken ej var sen att med forcerade segel h ålla
ned p å konvojen. En begäran från den engelske chefen att
Christiernin »som en vänskapstjänsl» ville medgiva en officers
sändande on:.:bord blev bifallen och likaså lämnades till denne
utan något krångel begärd uppgift å fregattens namn och konvojens sammansättning m. m. Men då Christiernin under dessa
underhandlingar observerade aU en slup från den ena engelska

fregatten styrde kurs mot hans skyddslingar, handelsfartygen,
.anmodade han på stället den ombordkomne officeren att underrä tta sin chef om att han ej kunde tillåta någon främmande båt atl borda dessa sedan han på parole försäkrat att kontraband på dem ej fördes. Efter att hava överfört denna hälsning återkom så budbäraren med det beskedet, att hans chef
hade order aU »utan exception visitera alla fartyg » vartill
Christiernin å sin sida genmälde att han hade »lika hög order
att sådant icke tillåla och att han, ehuru underlägsen i styrka,
ämnade sin instruktion likmätigt möta våld med våld ». Därpå lät han slå larm ock gick upp på sidan av den ena fregatten
för att tydligt markera sitt uppsåt att upptaga strid. Inför
·detta bestämda uppträdande avstod den engelske chefen att
driva saken vidare och lät sitt krav på visitationsrätt falla,
vilket han förmodligen ej gjort om icke närvaron av en svensk
neutralitetseskader i Nordsjön, färdig a tt ingripa då sådant var
av nöden , våsentligen bidragit att avsvalka hans nit. Christiernins handlingssätt vid detta tillfälle är ett talande skolexempel
på vad som i e tt prekärt läge i alla fall kan vinnas genom ett
bestämt och konsekvent uppträdande.
I millen av mars månad 1798 blev under då pågående
världskrig till sjöss anbefallt alt fyra svensk-danska konvojer
under den kommande sommaren skulle anordnas såsom skydd
mot kringsvärmande engelska och franska kapare.
Den första av de sålunda planerade konvojerna, fregatten
Fröja under befäl av överstelöjtnanten A. J. Wrangel, avgick
i mitten av juni från Marstrand med destination till Medelhavet samt hade den 27 samma månad med sin styrka kommit
så långt att North Foreland siktats. Här föll emellertid kon·
Yojen in med en engelsk sjöstyrka under commodore Lawford om ej mindre än 1 skepp, 4 fregatter och 2 kutterbriggar,
som lade sig i dess väg och från vilken personal nattetid sändes ombord på åtskilliga av handelsstyrkans fartyg för visitation i samband varmed de bordade fartygen infördes till Margate. Under avgivande av starka protester mot detta (efter
svensk uppfattning) flagranta brott mot folkrätten inseglade
Tidskrift i S)öväsendet.
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i det sålunda inträdd a läget jämväl Wrange l till Margat e för
att m ed underst öd av svenska beskick ningen i London söka
få loss dc uppbrin gade fartyge n ur engelsm ännens händer.
Under det att förhand lingarn a härom som bäst pågingo
avgick, likaså från Marstra nd , konvoje n n:r 2, med den lilln
fregatte n Ulla Fcrscn, fönl av majore n O. Cederst röm, som ledare; .sekond ombord var k aptenen G. af Klint . För sin del
endast destiner ad till Lissabo n stötte även denna konvoj i södra
delen av Nordsjö n ihop med delar av samma engelsk a sjöstyrka, som tra kassera t den förra konvoje n. Sed::m det nu
upprep ade krave t på visitatio n underst ötts med en hänvisn ing
till att å Downs redd dessuto m låge en flotta om l 8 linjeske pp .
son1, var beredd att hindra konvo jens vidare framfa rt, såg sig
Cederst röm ingen a nnan utväg än a tt följa Wrange ls - som
han förmen ade - efterföl jansvär da exempe l och ankrade , givetvis också under livliga proteste r , Inecl hela sin styrka å sist-·
nämnd a redd. Förhan dlingar na om båda konvoje rnas frigi vande fortsatt e nu med all kraft, m en med de på förhand
ovilligt inställd a engelsk a myndig heterna kom man ej ur
fläcken - uppenb arligen var det regerin gens avsikt att ge nom denna å tgärd grundli gt förödm juka den svenske ko nungen .
Så kom den 13 sept. konung ens den 28 aug. daterad e b efallning att af Klint m ed Ulla Fersen skulle under arrest hem föra dc båda från befälet avsatta chefern a, vilkas förhålla nde
1
skulle bliva föremå l för krigsrä tts behand ling. )
Vid sin hemkom st borättas i »Släkten af Klint» s. 1017 uppch,
vaktade af Klint, viJken helt och fullt ställdo sig på cheferna s si
ami ral en Lagerbje lke som över de tilltal a do fällde de mest kränk ancle
omdöme n, hållande före att deras handling -ssätt varit »vanhed r andP.
i
fö r flaggan, för kåren och för dem själva>>, varav man kunde utläsa
vilken riktning- opinione n inom vissa tongivan de kretsar var inställd.
livs
Själv förklara de af Klint inför amiralen att han ville med sitt
till
ler
Parallel
!
skymf
sådan
en
avtvå
eller
betala
förlust antingen
lsenyligen hos oss utslunga de, mer ell rr mindre förhasta de förkaste
domar av liknande slag saknas sålunda icke !
1)

-51-

Dc tilltalad e förme nades i två avseenden hava brutit mol
dem meddel ad instruk tion: dels hade de ej med Yå ld motsall
sig visitatio n av handels styrkan och dels hade dc utan att vara
staelda i »ytters la nöd » inlöpt i engelsk h amn.
vVrange l , anförde för sin del i infordr ad förkl arinn- under
~1änvi snin.~ till sin instruk tion att han fattat sin uppgfn vara
tcke att forsvar a handels flottan m ot anfall j'rån friimma nd e
örlogsj'a rtyg utan endast att skyelda densam ma mot företag C/1'
kapm e samt vidare att en kännba r vattenb rist ombord nöd
.
land
i
n
förråde
av
ndet
ya
förn
jort
vändigg
I själva verket var in strukti onens ordalyd else i fr åcra om
välds tillgrip ande otvivela ktigt också formule rad så att d~n crav
e tt visst stöd ~Lt vVrangels invändn ing i denna punkt. Där s~od
nämli gen såsom tidigare a nförts att »Om något främma nde
1
trmera~ j'artya_ sökte anställa visitatio n och handels fa rtygea
blevo valdsam hugen angripn a så skulle våld mötas m ed våld,
etc. Tank en fö r s ju här i första rumme t till kapare och en så ~~n andeme ning är väl i och för sig långt ifrån orimlig . [
fraga o m vattenb ehovet var .försvar et å andra sidan mer än
svagt.
Också blev vVrange l av krigsho vrätten frikänd gentem ot
huvuda nklagel sen men dömdes, för att till k onun"c n h ava
lämnat oriktiga uppgift er om vattenf örråd et , till avs~ttning.
Konung en blev· i hög grad uppbra gt över denna , som han
ansåg, allt för milda dom och h o-tade i en ytterst ska 1v skrivelse rättens m edlemm ar med enlledig andc för så vitt dc icke
kun de f örmå sig till att utdela skarpar e hugg m ed rättvisa ns
svär~. Utgång en i högs ta domsto len var efter deUa ingripa n dc given: den 21 januari 1801 avkunn ade domen lydde på ark ebuseri ng. Efter gjord nådean sökan nedsatt es detta straff
rimligt nog till d cgradeT ing och någon tids fästning .
Ceder ströms mål hade redan tidigare blivit avgjort i det
han 2 aug. 1799 av krigsho vrätten dömts »att liv sitt mista
och varda arkebus erad >> vHken dom kort därpå fastställde<;
och var det först inom avråttsp latsens spetsgå rd, han den 12
okt. s. å. erhöll sin benådn ing. straffet förvand lades även
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här lill ell halvt års fästning och degradering , varur Ceders tröm dock snart nog arbetade sig upp till sin forna grad,
vilken nåddes så snart som år 1801.
"Någon som helst fläck p å de dömdas heder efte rlämn ade
givelvis icke dessa s lraff, som väl i ävenägande grad bör
skärskådas nwt utrikespolitisk bakgrund.

Vid en kritisk återblick på dc y tlre omständigheter, som frånsclt fallet Illerim, son1. ju var en ren r encon trestrid - ofrfmkomli g t lett lill här ovan skildrade konflikter, faller det främst
i ögonen vilken komplicer ad och svår uppgift kmwojcringcn
i själva verket visat sig vara. Handelssjöfarten måslc ju h ålJas i gång för att i möjligaste mån stödja rikels ekonomiska
bärkraft och hade detta väl också i stort sett även utan slörre
slitningar medelst konvojtjänsten låtit sig göra, om del: endast
gäll t att hålla kringsvärmande kapare och r en a sjörövare
stången. ::\1cn vid utförandel av denna uppgift tillkomma två
irrationella faktorer, som i h ög grad försvårade ifrågavarande
sk ycldsljäns l, nämligen dels kravet på underdånighe tsbe tygelser för engelska flaggan och dels Englands hävdande av rätlen
till visitation å dc konvojer ade handelsfartyge~1. Al t under
vår storhetstid lika litet som under Gustav III:s n ationella r egemente ett tillmötesgående av det förra kravet ansåg'S vara
förenligt med rikets värdighet låg i sakens natur och det må
under sådana förhållanden ej heller förvåna att Sveriges regering fann sig föranlå ten beordra utgående konvojchefer att
med vapenmakt avvisa varje försök från engelsm~innens sicln
att tilltvinga sig den omstridda h onnör en, oavsetl ont styrkeförhållandena i län gden gjorde ·en sådan uppgift möjlig. Som
detta i r egel ej var förhållandet blevo de för upprätthållandet
av flaggans värdighet sålunda utkämpade striderna ·ej stort
m er än en gest, som dock av en samtid ansågs vara värd sitt
pris, och väl också var det. Att man även under Karlarnas tid
sökte i möjligaste mån undvika denna etikettstvist genom att
beröva konvojskeppet dess känneteck en som kronofartyg, kan
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å andra s idan synas m indre värdigt, m en i belraktande aY elen
lättnad i sjötrafiken , som detta system beräknades m edföra ,
är man måhända ej berättigad att alldeles förkasta detsamma.
Ifrågasällas kan emellertid om det i n ågon högre grad kom
att tjäna sitt ändamål - erfarenheten pekar åtminstone icke
i sådan riktning.
Svårare att förstå är den vikt, som, seelan denn a fråga i
senare delen av 1700-talct efter strykningstvisternas avförande
från dagordningen ryckt upp i första linjen, av vår r egering
lagts på h ävdande av våra an språk på frihet från visitati on.
Med känn edom om Englands avvisande h ållning i detta hänseende var det väl ändå allt annat än rimligt att i sådant syfte
ålägga konvojchef att med sitt enda fartyg som i regel utgjordes av en fregatt , våld m ed våld b emöta , oberoende av viik cn slyrk a han h ade emo t sig. Då det ju i alla fall ej här gällde flaggans h eder utan föu ett utslag av envist principrytteri
kan det tyckas, som om denna h åll ning ej väl läte sig förena
m ed vare sig statsklokhet eller milität· ansvarskänsla. {Under denna kritik innefattas givetvis ej det fall då under n ordamerikanska frihetskriget starka svenska stödeskadrar under
krysningat i Nor dsjön uppehöllo sig i bakgrunden, klara aH
vid behov in gripa .)
~färk väl att i Karl XI:s instruktioner chefen inför kravet på visitation endast förelades a tt »efte r möjligh eten med
våld igen styra och avvända eljes nödgas, om en h el krig sflotta
eller eskad er detsamma tenterade och varmedelst h an intet
kunde motstå, sådant fulleligen connivcra och till å ta, dock
däremot tillbörligen protestera ». Och nog förefaller dessa clirektiv liksom Gustav III:s för det f all att uppbringat fartyg
skulle återtagas vara för ändamålet bättre avpassade än Gustav IV Adolfs , då denne i varje fall saknade maktmedel al t
göra sin vilja respekterad och elen sven sk a nationaläran dessutom uppenbarligen här ej vore engagerad.
Att de senaste konvojchefernas instruktion var oklart avfattad bidrog i sin mån att öka vanskligheten vid dess tillämpande då det gällde att avvisa visitation.
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Må en Ribbings, en Olofssons och en Psilanders manliga
och behjärtade uppträdande inför en övermodig sjömakts förödmjukande pretentioner alltid stå såsom efterföljansvärda
exempel för våra befälhavare till sjöss.
Men låtom oc;s icke av dessa sjökrigares berömliga in~atser lockas att i fall, då svenska flaggans heder icke -- såsom här varit fallet - stode på spel, av andra chefer, såsom en
\:Vrangel och en Cederström, fordra att de för hävdandet av -en
omtvistad rättsregel eller för undgående av beskyllning för
bristande personligt mod, samt desutom försedda med allt annat än klara order engagera sig i utsiktslös strid mot en mång dubbel övermakt. Ty härmed hade dessa chefer varken gjort
sig själva eller fosterlandet någon verklig tjänst. Huru många
hela armeer hava väl icke, utan att dessförinnan beretts tillfälle
att lossa skott, sett sig utmanövrerade och på den grund nödgats sträcka vapen utan att de därför anklagats för feghet eller
ens beskyllts för att hava komprometterat krigsäran. Detta
tal är icke utslag av en alltid straffvärd defaitism utan enbart
ett tillämpande av sunt förnuft.
Det gäller att se nyktert på hithörande förhållanden och
icke blint låta sig ledas uteslutande av »den honette ambition >>.
En befälhavare, som, då det icke gäller nationens ~ra, märk väl ,
efter att samvetsgrannt hava vägt skälen för och emot, beslutar
sig för att genom dagtingan rädda vad som rimligen räddas
kan, behöver för visso icke sakna krigarens främsta prydnad :
modet. Tvärtom kan han genom ett dylikt handlingssätt
mången gång giva bevis på denna egenskap i d ess högsta po-lens, nämligen det moraliska Inodet. Ty m ed kännedom om
de n mänskliga naturen vet han mer än väl huru hårda och
skoningslösa många av de domar äro, som vänta honom från
i hemortens lugn· vegerande vapenbröder och dessas medlöpare. Härpå har ovan anförts tillräckligt talande belägg.
Som en av de lärdomar, vilka av det här anförda torde
kunna dragas, framstår det oavvisliga behovet av fullt klara,
bindande och alla tänkbara eventualiteter täckande direktiv
till självständigt opererande marina befälh~vare, på det att

ansvaret för dessas handlingssätt vid prekära situationer i möjligaste mån kommer att åvila de myndigheter, som i sista hand
inför nationen böra och måste uppbära detsamma. Den för
våra utgående fartygschefer av ålder meddelade anvisningen
att i oförutsedda fall handla så som bäst vore förenligt med
svenska flaggans heder, är icke alltid tillfyllest och allra mimt
under förhållanden då en dylik befälhavare ej gärna kan undgå att komma i intim kontakt med på liv och död kämpande
s tormaktsflottor.
Nov. 1940.
G. Unger .
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An m.

Innehållet i här återgivna upJlgifter står heH för de som källa
angivna pressorganens räkning.

I.

Aktuella spörsmål,

översikter~

jämförelser m. m.

USA inför framtidens sjökrig.
Fö·renta Staternas flotta måste lö~a tre bestämda problem. Det
första är ett krig i två oce,aner som resultat av en mäktig koalition,
som kan bildas mot oss unclet· de närmaste två åre.n. Dot andra problemet är ett liknande krig åtskilliga år senare. Detta krig 1'1kull0
skilja sig från det förstnämnda därigenom att det skulle bli tid att
bygga nya fartygstyper till ett antal tillräckligt för att förändra
flottans strategiska mödligheter högst väsentligt. Båda de föregående fallen förutsätta en så stor överlägsenhet emot oss, att vi i båcln.
oceanerna tvingas hålla OL"S på defensiv en. En flo,t ta byggd enelast
tör clof~nsiva ope,ratione r skulle naturligtvis bli oandvändbar som
avs-kräckningsmedel för krig; elen skull e följaktligen inte du g a till
att skydela vår politik, våra intressen ell er ens våra kolonier. Vår t
tredje problem är därför att bygga en flotta som förmår genomfö>ra
en snabb, framgå ngsrik offensiv. Enelast en elylik offensiv kan fullfölja sina syften utan oöverstigliga kostnader eller icke önskvärda
komplikationer. Andra situationer kunna uppstå, men de kunna bemästras, om flottan är kapahel att antingen krossa samtidiga anfall
i båda oceanerna eller ,o ckså genomför a en snabb t ransocean o.ffens iv mot en ensam makt .

-- 60Yi hellöva diidör en vlan på kort sikt och en för lång. För att
<lessa sko la gå väl att förena, måste man först uppgöra långsikt.splanen. En sådan plan skisse r as i de n na uppsats. Den framLigges intP
med elen inbils ka tan k en att den uttalar sista ordet i en högelig·0n
komplicerad Jråga utan eml ast :för att :Elista uppmärksam heten pu
vissa iöräncll-ingar m ed resultat av s tor riickvidd, Yill-;:a äro av intresse Jöf a ll a sjöoH ic er~.rr· . U tkastct u pptager först el o offensiva
bchown, eftersom ä\·en en framg ångsrik defensiv kriiYC'r möjligheten
att utföra mo(anJalJ; i själva Yerkct bL·står alltid den bästa cleiens-iYCD i att ha en flotta så upvcnbart kapabel till of.CPnsiv att ing[t
anclra Hottor Yilja inlåta sig på att utmana Ll<cn.
Vid do olfcnsiva operati onerna :föruts~itta vi att Jic·nclc.llottan är
svag ara än vår men ti llr ~ickligt stad.;: för att kräYa dc yi:lcrsta ansträngn ingar av llcla vår :flotta för att kunna möta hl1C1o ckn fientliga flottan och cle spPci clla ri st:Pr , som c•n transocean offensiv äe
utsatt för. Dessa riskor innefatta m ino-r, kustnhåtm·, motortorpedb åtar och landbasera t J"Jyg. Därtill kommer de långa aYstå nd som s kadade skepp milstl' tillryggalägg a för att nå en ba s. Slu tligcn tillkom mer svårigltctPn med br~ins fe,till[ör ' ciu, vi lken ;ir siirskilt stor
för fl oHans mindw enhctc'r. Problemet imwbilr alll så att vidtag a
sådana åtg ~lrdcr och öka vår flotta med sådana fa rt_q!.·, att den kan
övervinna dessa o vede rs ~igligen all varliga svårighete r.
För cnkcllwtc•ns skull begränsas diskussionen on1. nöllv~illlliga kra,ifråga om krigsfartyg till att börja m ed t ill s lagskepp. Dc ä r o dc
lJctytklscl"nlla.stl' Pulw•t crna, och planen Jör do övriga type rn a är
antingen direkt eller i ndi rokt baserade p å dem. Ef tersom deras egenskaper be ro på dc uppgifte r de ha och de villkor, de m åsto kunn a
funge ra under, blir det fo rsta steget at t åsl;-ådliggöra ett krig till
s jöss.
När man bör j ar att stuelera de ko nkrC'ta uppgifterna, :finner man
att fr amgång eller misslyckand o ofta kan bero på fö·rmågan att uppskatta oberäkneliga faktore r. Detta är särskilt svårt för en flotta,
som inte har satts pi't n ågot vc·rkli gt pwv på 73 å r. Men det finns
.l yckligtvis tre vägar, p å vil ka denna avs aknad av färsk stri clscrfarcnhet kan väsentligen avhjälpas. En hestår i ett grundligt pro gram
av prov och experiment för att bestämma inte bar a effektivitete n
hos våra Pgna vapen och s ky eldsmedel u tan ä ven att uppskatt a S'å
exakt som m öj ligt f iendens vapen och sk y dds medel. D c,t ta lägge r
både byggnad sp rog r am och taktik på on s undare bas, och denna. meto d användes fra.m gång rikt av Tirpitz, då han bygg de upp sin stors jöflotta. En annan säked1etsåtgä rcl skulle vara att använda f rivilliga bland vå r a egna officerare i de pågående krigon på samma
sätt, som Hitler anviindc fr ivilliga för att prö va taktik, m ate,r i al och
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orga.oisa ti on i Llct s 11anska inbörckskri gl't . .At minston<' ('11 <kl av den
häp naelsväckand e r0alismen i de iyska krigsplanern a orlt dfPldi,·itcien hos na:dstcnws mate ri el måste t illskr ivas dessa ut o nwrcl •'nt lign
praki is ka pro1· och de n därav fö ljande värdefulla c rfarPnhC'ten. Slut-ligen itr l'lt iörsikt igl1 et.smått att p lanera våra fö rst a operatiouer med
så övp n·ählig::mclc sty rka, att f ram gån gen är t r.1·ggad, även om briste r
i ma.tnial och 111 ctodc r skulle avs löjas. Då kunna dr:ssa botas innan
m an försöker sig på n:Jgot SYå rare .
Vid första lanken skull e man kanske vilja avvisa dessa. fö rs1kt iglwtsåtgiird cr mccll1änvisn ing t ill att dc visa c't t bristande förtroon de tör våra cxp<'rtcr:; s kickligh Pt. "Men l ångt därifrån Yisa de endast en real istisk uppskattning av följderna. a.v en oriktig gissnin g
i fråga cm grundltiggan dc men svår bedömda omstäudighe tcr, a.v det
cläraktiga i att ri sJ.;:cra vårt nationolla öde på oprövade teorier och
nv det moralis ka värdet i att inhöst a förkrossa n de' seg rar i krigets
böorj an. D<'H tokniska faktor ns bl'tyclclsc i ett mod0rnt k r ig är s~L
stor, att om man baserar s in a lJlancr Pnclast på C•XpPrtPr nas åsikter,
när det Jin ns möjligheter att få s jälva fakta, gö,r man sig skyldig
till en lika beklaglig noncha lans som om man litar 0ndast på teoretiska
s pekulatione r och glömmer taktis k a övningar Jör flottan . Några
blotta farhåg or i tid betrilffande Maginotlinje n s osårbarhet eller
effektivitPte n i de f rans ka antitankkano nerna k un cl0 ha räddat Frankrike J'rå n o lycka. D l't kommer alltid att finnas n i'tgr a Jaktor cr, som
måste övl'rlämnas till exporternas omdöme, men ju mera härav vi
kunna elimin e ra och ers ätta med bevisade fak ta , desto större ä r sannoliklwh·n fö r att vi kunna utföra våra planer utan att nå go nting
bris kr.
De första rö r elserna i detta tänkta k ri g, som vi här syssla med,
sk ulle företr ädes vis vara kombinerade oper ationer riktade mot periier a p unkter, vilka äro så belägna, att de inte bar a ä r o av värde fö.r
oss som framskjutna baser utan även hinch·a att fiende ns angreppsförsök kunna Jå s töd av något stö rre anta l av landbaser a de lufts tridskra-[t(' r elle-r lanclvapcn .
Den första f r åga, som hänfö r sig t ill slagskeppspl anen är därf ör: Vilka förändringar äro nödvfindiga :Wr att möjliggöra fö r dessa
f artyg att f ungera m e ra effektivt i ett a mfibiskt krig? En edarenhet
av Dard ane llslaget va r svå righeten att träffa. och tysta. rörligt artill e ri och maskingevär . Uppenbarlig en måste de unde rs tödjande fartygen antingen a nkra. elle r gå ganska l å ngsamt n är a in p å land m cdan medels tora och s måkalibrig-a v apen bereda väg för elen l andande
truppen. Detta innebär att fartygen uts ättas för ett r egn av kulor
och s märre granater. Om inte all personal, alla e'l dlednings·i ns trument
och :EörbindelsE'Ib blar och all färdig amm un ition äro s kyddade för
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oskyddade kanonet· och eldledningsstati oner inskärpes av nyligen inträffade allvarliga olyckor b land personalen på brittiska fartyg, då
bomber fallit ned på däck ellc,r alldeles utmed fartygen. Ett effektivt
försvar mot dessa faror skulle sam t idigt utesluta förlusterna genom
<cldPn hån anfallande plan och splittern från stora granater, sam titligt som det skulle :förenkla problemet, hur man i denna situation
.-:kall kunna skydda sig mot gas.
Detta regn av granatN f rån strand batterier kan också göra avsevärd skada på do opansrade stävarna på fartyget, ty stora hål när:t
vatten linj en äro ett hot åväl mot stabi liteten som mot bärkra:Eten.
Eftersom dylika hål också lmnna uppstå g0nom bo1ILbning från luften,
iir Llrt nödvändigt, att man än nwra avlägsnar sig :trån alJt-oller-intetteorin i fråga om pansarets förcklning. Om fartyget ej kan bära
huvuclbältrt av pansar från stäv till akter, måste ett lättare pansarbälto sträcka sig framfö r detta, ökande i höjd alltcftc r ~ om det närmar sig stäv<'tt. Hål i detta skulle bli relativt små och lätta att täta,
så att on skadad bog skull e vara betydligt mindre farlig orn man rakade ut för dåligt väder på vägen tillbaka till bas·,m; och i själva
verket skulle samwlikheten för att man s kulle buhö,v a åte rvända till
basen för r eparation bli mindre. Ett m otsvarande bälte akteröver är
iinskvärt, nwn inte nödvändigt. Dylika bälten av pansar böra antingen
i nstalle ras m oll an två omgångar av s pant ell er också säkras på något annat sätt, så att icke hela sektion er av pansar sprängas bort
från :far tyget, om en granat eller bomb ex ploderar inombords.
Tre ytterligare sak er må komplettera denna 1~aturligen korta
clisku ~~ ion om k ombinera de opera t ioner. En är att hastigheten i detta
fall inte s pe,l ar n ågon roll, oftersom fartygen antingen måste ankra
llller gå långsamt uteHer stranden för att inte passera sina mål fö<r
fort. En a nnan är att dessa förändringar äro nödväneliga i olik a
grad beträffande även andra typer än s lagsk eppe11. Slutli gen måste
framhävas att de.ssa ope,r atio n er kräva ett ovanligt gott fö rsvar mot
:Uygplan såväl som mot ubåtar. De kräva alltså ett snabbt läggande av
miltals m ed ubåtsnät. Värdet av specialbyggda ubåtsjagare, lv-fartyg
och nätläggare ökas i motsvarande grad.
Om dessa kom bineraclc operationer inte ha tvungit fiendeflottan
till strid, måste luftangrepp mot hans huvudbas eller andra berättigade mål för etagas. Det tryck, som kan utövas, kommeJl i stor utsträckning att bero på vårt antal h angarfar tyg liksom på flotta ns
skicklighet i att försva ra si g s jälv och dessa hangarfartyg fr ån luftangrepp och andra far or i f iendens vatten.
DD sannolika villkoren för en större raid av vårt marinflyg för-
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att tidvis avbrutet bombardemang framför allt tjänar till att utpeka
svagheter i liendons försvarssystem, vilka han kan avhjälpa unele r
Lle lu gna intervallerna och så utöva en stigande decimering av d1·
anfallande planen. Bombardemang borde därfö,r bedrivas oavbrutet
t ills m å lrt är i g rund Jörstört och a ldrig mor behöver angripas. FöljaktligE'n bör :flottan l\:ornma r elativt nära målet för att minska ticl,, förlustorna, när flygplanrn flyga fram till sina mål och tillbaka, och
dessutom för att möjliggöra, att de eskorteras av jaktplan. Detta ger
dem en störro möjlighet att nå sitt mål och s ä t ter dem i stånd att
gö'l· a fler turer över ett bestämt område varjämte de kunna bära
mera bomber och minch·e bränsle mod sig. Hangarfartygen skola uppeniJarligen förb li stilla åtminstone en dag :[ör att möjliggöra åtskill iga rundturer och låta dem utiöra sitt arbrtc grundligt.
Drnna inJart tätt inpå kusten för att undm· tödja anfallet hac·
vidare den fönleJon mod sig, att elen ger den försvarande flottan tid
att komma ut och erbjuda batalj . Om denna gör det, k.ommer den
därav förorsak1tdo trtiffningcn an förlänga operationerna ytterligare
on dag. Vidare komma sannolikt alla skepp att vara föromå l för anfall från luften en ollor två dagar innan de uppn å elen bestämda positionE>n och under samma tidrymd efteråt. Kort sagt, dylika raider
medföra att flottan utsättes i'ör luftanfall, som hålla de · lv-eld merJ
artilleri i gång i 3 till 6 dagar. Eftersom framtida planer måste
kunn a möta icke lufts tridskrafter av i dag utan om 10-20' år, måste
typerna t illåta tillräckligt meclfö·rande av lv-ammunition föt• åtminstone en veckas tidtals internlittent eldgivning.
Det ständigt växande antalet och elen tilltagande kraften hos
flygpl anen, som en flotta sannolikt kommer att få kämpa emo·t under ett sådant krig kommer sannolikE aft nödvändiggöra en kraftig
stegr ing av antalet lv-kanoner. Om antalet elylika vapen f ördubblas
och far tygen förses med tilll·äckligt med ammunition för a tt kunna
fylla sina uppgifter u neler dessa nya omständigheter innebär do,t ta
en ökning av lv-ammunitione ns vikt till 7 a 14 gånger, vad denna
ammunition hittills vägt. Om vi taga en medelsiffra och lämna rum
för 10 gånger så m ycket lv-ammuni tion som förut, måste avsevärda
fö,Fänclringar i fartygo,n s typ gö,r as.
Detta är en ovälkommen slutsats; men elen :Eår inte 1gno,r oras,
ty det finns ingen säkrare väg till olycka än att försöka sig på ett anfall utan att tillräckliga medel ä ro till f innande . Om allt pekac·
på att ökningen av lv-ammunitione n i e,t t kommande sjökri g kommer att va ra lika mycket uta n motstycke som kraven på högoxplo·
siva granater vo,ro i landfä lttågen uncle'r 1914-18 års krig, skull e
cle,t va ra ödesdigert att betrakta dc förflutna ticlomas krav som till-
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r äckliga. Antingen måste man kalkylera kraven I: ör en transocca D
offensiv med aldrig sviktande rc,a lism och utföra dem med okuvlig
beslutsamh et, eller också m åst e tanken övergivas.
Don största svåri gheten är att d(m nödvändig a :Ca lctiska basen
för elylika kalkyler inte existerar. De kalkyler, som vi nyss gjorde,
måste vi medge vara allHör g rova fö r att kunna an vändas för en
Yerklig byggnadsp lan. De avsågo enelast att uppvisa behovet av mycket större ut rymme fö r lv-amm uni t ion men avsågo inte att lämna något exakt svar på f rågan. En annan svårighet är, att ingen vet hur
pass bra de nuvarande metoderna för eldledning skulle f un ge ra, när
ett tusen flygplan eller mera samtidigt utsättas :fö,r elden från hundratals luftvä rnsb atterier. Bestämda sv a r på dylika frågor är elen enda
reell a grundvalen f ör kri gsplan er och för byggnadsp rogram i fråga
om örlogsfarty g.
Ett element i ty karnas sonasi·e framgånga r i lan dkriget har
va rit elen intellektuella st y rka och administ rativa skicklighe t, som
dc ha visat, n är det gällt att f örska fia sig detta unelerl ag av faktiska
upp gifter i stället för att bygga på åsikter elle r på anclrahancl skällor.
Om vå r flotta kunde få bem yndigande att sända fri villiga i t illräckligt antal för att bemanna on luftvärnsk ryssare och ett förb and av
varje flygplanssl ag i den hrlttiska flottan, skulle den därvid förvärvade erfarenhot en var a av stort värde för de personer, som fingo
va ra med, och skulle fö ra dessa frågor ut ur den rona spekub.tion ens
värld. Ingen annan åtgärd, som vi nu kunna vidtaga, skulle ge ett
så gott 11tbytc i proportion till de risker som tagas. Om detta inte
tillåtes, k unde inte experimen t i stor skala i gå ngs~ttas omedelbart 1
De skulle innefatta att åtminstone ett dussin batterier samtidigt gåvo eld på störs,t a modliga antal utrangerad e, automatisk t styrda
flygplan.
Ehuru var och en inser, att ett effektivt luftförsvar är absolut
oundgängl igt för ett anfall, är detta endast den negativa sidan av
saken. Den positiva sidan är, att ett ~ådant försvar också utgör ett
medel att minska fiendens styrka i luften och hans moral så att vår
egen flottas cffcnsi va uppgifter underlättas och sannoEkhc ten ökas,
att vi i drabbninge n kunna ha överlägsen bet i luften. Om eldledningstekni kcn, a rt illeriets konstruktio n, ammunitio nstillgånge n och
personal ens skicklighe t möjliggöra att on modern flottas hela eldkraft samtidigt väneles mot dc fientliga luftstridsl;; :rafterna med full
effektivite t, begränsas de tillfälliga omständig heternas roll, så att
de icke kunna bli omö,jliga aH bemästra.
Vi måste komma ihåg, att detta slag av strid automatisk t skasituation, där elen försvarand e flottan är tvungen inte bara
en
par
att kämpa utan även. att söka få ett fullständig t avgörande. Följ -
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aktligen iir ö,verhigscn fart inte längre nödvändig vare s ig Iör att framtvinga strid ollor för att driva denna strid till definitivt avgörande.
Utgången kommer ej att bero på någonting annat än flottans slagkraft
·och motståncls kraH. Tonvikten på bestycknin gen ökas av det begrän-&adc utrymm,, och den begränsade tid, som kommer att stå till förfoga nde för att fö rfö lja en slagen flotta och utnyttja en seger. Alla
ansträngni ngar måste därför inriktas på fullständig förintelse i huYucldrabbn ingen . Detta försvåras än mer därigenom att det är så lätt
att lägga rökslöjor, bakom vilka fi enden kan avbryta en drabbning
.som definitivt har f örlorats. Uppenbarl igen avhjälpes detta, om
man har så många pjäser, att man redan i de fö rsta salvorna kan
.>ätta så många av fiendens värdeful lare fa rtyg ur strid, att han blir
tvungen att försöka dra dem ur striden. Bepansring ens betydelse
framhäves också av den omständigh eten, att en stridslinje, som är
.s å dåligt bepansrad, att den kan kämpa endast på stort avstånd up]Jenbarlige n är ett rlåligt vapen i fientliga vatten. Operatione r i
·d essa kunna genomföra s endast av on flotta, som är beredd att strida
Yid vilket tillfälle som helst, obm·ocnde av sikten.
Striclen erbjuder många nya problem, av vilka det viktigaste är
försva ret av hangarf artyg. Efter utveckling en av förbandet kunna
·dessa inte l ängre skyddas av flottans hela luftvärn. Ej heller kunna
·de gömmas så att de undgå angrepp mera än en elefant kan gömmas.
i en balsal. Därför är den logiska platsen för dem där de lättast
.skyddas. Detta är några få sjömil på elen i striden ej engagerade
flygeln. Här är den fartygstyp, som bäst ägnar sig att sk ydda dem,
l uftvärnskry ssarcn. De äro också speciellt sårbara fö·r unclervatte ns·
anfall på grund av att de måste gå på raka kurser för att flygplanen
.skola kunna landa och starta. Det effektiva skyddet åt dessa är tillräckligt betydelsefu llt fö<r att motivera byggandet av S'fJecialbyg gda
fartyg för skydel mot ubåtar.
Det finns emellertid åtskilliga andra arbetsfält för dylika specialfartyg. Om de användas till att patrullera i sto,ra zigzaglinje r
från 1000 till 3000 yards på båda sidor om slaglinjen, utföra de ett
betydande skydelsarbe te men äro ändå tillräcklig t avlägsna för att
löpa ganska små risker. Betydelsen av skyeld mot ubåtar under kombinerade 'o perationer anmärktes' förut. Slutligen kräva alltid han·
{lelsfartyg och flottans hjälpfartyg en dylik eskort. Denna skyddsverksamhe t utföres bäst av enheter, som byggts speciellt för detta
ä ndamål, dels emedan denna uppgift kräver speciell beväpning och
utrustning och dels emedan en specialmod ell kostar mindre att bygga
och bemanna och dessutom erbjuder mindre mål med större rörlighet. Dylika fartyg kunna också fungera i närspaning sstyrkan natten
e fter en drabbning. Alla jagare av den vanliga typen kunna då an.
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vä ndas till sina egentliga offensiva UJlpgiftet·. Slridsc konomien krii vcr därför, att man bygger ett stort antal 11b åtsjngan· eller eskorti'arty g.
Byggandet av sådana J'artyg ii r intP nog, om 111an tar i lw rrakl"ancle slumpteknike n och den bristnncle etfcktivitP1l'll v id an ·l'all mP'.l
sjunkbombl'r under värlclsk rigd, vi lk n a ll a flottor till ii mpal:<' . . Borcle vi inte inditta en s ärskild ub åts j aktsko la och Prkiinn a ubats]akten
som en ~ä r kilcl specialitet, såsom engclsmiinne n gjoTt\' <ll' llOlll en
elylik har man snabbt nått goda resultat p å andra Oill d 'i :kn och .~len
ökade effektivitete n i den brittiska ubåtsjakten t alar !or SJg SJah-.
Vida re är en skola de·t enda, som k an lä nuut tillr>ickl ig Öl'ning i'ör
elen stora personal, som i krig måste sy.3sc·l s ätta :~ lllf'cl d.dikn uppgi'!'t er. Slutligen skulle en el ylik skola minska det antal miin celt Jart.:q!:,
vilka måste ägnas åt rent do:fensiva uppgi f'ter.
Minor i stora kvantitc r är en annan faktor, som Jmlll måste räkna med i ett elylikt sjö·krig. De erJ:onll'rliga JnotiHgättlPn Ja äro sa
välkända, att enda t två omständiglw ter ii ro v ärda att aämnas. En
är att elen ökade vikt, som lägges vill undn vatic ltS:>k\·dcl och s kychlstjänbten nödv ändigt krävc,r , att man ägna r störrl' del FlY Yilden o:h
utrymmet för defPnsiva ändamål. Den andra är, attelen storsta HJOJliga intensitet i minsvepning en alltid krävr·r l'n hog HotthnstJglw t
uneler operationer, som kräva användninge1 1 aY minsv e'l~arc . · o •
Dc stora förbättringa rna i :Er åga om motortoqJNlb a tar :! a ICke
fö rbises. Lycktligtvis äro do s må automatiska va.pnen i Llubhla cllet·
mångdubbla lavettage, vilka e11gels m.ännen tillyc•rkat för kampe 1~ mo~
lågfly.,.ancle flygplan, också ett utmärkt vapen mot _s nabba mal pa
vatten;tan. Om våra nya fartyg äro förseelda med tilfräckligt Jnånga
elylika vapen fötr att kämpa med störtbomb- och torpedpl.an, aro ch
också tillräckligt rustade för att möta även clPnna ytte rhgarc fa r a.
Ingen diskussion av riskmomente n vid en strid i fie,~tliga far ·
vatten vore fu llständig, om den bortsåge från elen l ånga thstan s,. s01:1
skadade fartyg måste tillryggalägg a för att komma i docka . VlCl s tdan av den ovannämnda s ärskilda bepansringen på bogen är det bäst:l
medlet att undvika skadorna att minska farty gens hastighet bt'-t räffandc alla slag av örlogsfartyg och i stället ölm hestyckning och
bepansring. En annan betydelsefull åtgärd vore att f~rbättra utrustningen för bogsering av skadade fartyg för att umlv1ka .att bo~se r 
släp slitas, vilket vållade så mycket bekymmer uneler varlclsknget.
·
En annan komplikation vid transoceana krig är bränslet. Problemet för ubåtsjagare är särskilt svårt, dels emedan dess a måste patrullera med en avsevärt högre hastighe•t än de beskyddade fartygens,
dels emedan deras ringa storlek utes·luter några störro bräns,le,förråd .
Användninge n av snabba tankfartyg är delvis lösningen, men svå-
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problem so m att konsekvent gå in fö r en morterat :l:lottfart?
Det kan inv;inclas, att en hög fart är en stor fördel, som mö1jlip:gör, att Jlottan kan komma ·nabbt igenom clE'n gc·ncm fi entligt bom],r!yg Jarliga zonc•n. D0n första tanken ä r naturligtvis att mins ka den
tid, under vilken vå ra -fartyg kunna bli utsatt a för Juft-anfa ll. Eftcrlank0n säger emellertid, att föga vinnes genom snabbhet, även om
minsve parnas fart och ck lätta stridskrafter n as bränsl0kapac itet till läte elen. D en vrim;ira avsikten med ett el y likt anf all är att tvinga
1len :fientli ga flottan ut till strid, och elen rn åsto ha en bety dlig tirl
på sig att komm a ut. Hög hastiglwt skullr> helt e nkelt mot ve rk :1
våra egna syH cn .
Om do fientliga lu ftstridskrafte rna sätta igång sitt angT("PP på
t.i cligast m öjliga ticlpunlCt e.]lcr in te, sp0 lar ingen roll. Ju mct· fien dens angrepp uppskjutes, clc.sto större utsikt ha våra luf tv;irnsvape11
att h elt kross a det och att neds kjuta tillräckligt för att göra vårt
eget luftvapens arbeto lättare. När man önskar en ö•v erraskning,
kan elen bäst uppnå 9 genom att man igångsätter operationern a i
dimrn.a eller r egn. Då beror allt på att våra meteorologer äro mäkt iga :l'öru tsägelsc;r 11å lång sikt.
Sedan anfallet är fullbordat och flottan igångsätter s in återfärd ,
kommer farten s annolikt att vara beroende p å bränsletillgå ngen och
på antalet bogserade skadade fartyg. Härvid är situationen elen, att
ju snabbare flotta n är, des to mindm luftvärnsvap en h ar den , dess
mindre ammunitions tillgång, desto sämre bepansring och desto mera
olja förbrukar de.n. Ju mer som i konstruktion er har ägnats åt farten,
desto sannolikare är det, att flottan vid hemfärden har både brist på
drivmedel och skadade fartyg att bogsera ti.llbaka till basen. Detta
ä r också ett exempel på att stor brådska ej leeler till snabbhet.
D etta kompl ettE'rar elen nödvändiga snabl,skisscn över det tran s~
oceana anf allet. Innan nå got fö,r sök göres att su mmera ned resultaten, måste det defensiva tvåoceana kriget studE'rasl
I detta krig i två oceaner kan vår underlägsenh et i numerär bäst
kompenserB s genom att vi tvinga båda vå ra motståndar e till det svåra hanclicap'et att fö,ra sina krig på andra sidan om en ocean. Problemet blir då vilka åtgärder vi skola vidtaga och vad sl ags fartyg vi
skola öka vår flotta med för att möjliggöra för vår flotta att krossa
dessa båda anfall så, att de aldrig m era skola försokas•.
Det första steget. måste vara att hindra f ienden från att taga
en framskjuten bas. Följ aktligen måste vi koncentrera alla de krafter

-68 av va rj e sl ag, som vi kunna mönstra, och placera dem ntellan f iende n
oc h hans första mål. För att gö·ra detta behÖJVa vi l ämpli gt bel ägna
egna baser, inte bara fö r flottan själv utan fö r största möjliga antal
landbase rade flygplan, ~11otorto•r pedbåtar, minuttläggarc och kustubåtar. Denna fråga om base r h ar blivit så utmärkt behandlad aY
andra fö,r fattare, att elen enda ytterliga re punkten, som förtjänar att
omnämnas, är Falklandsöarna. Dessa äro naturligtvis inte vårt mest
t rängacle behov, men i händelse att Panamakanalen skadades skulle
en bas där vara ovä rdedig. Aven i ett krig i enelast en ocean skuHe
det vara av stort vä rde att h ålla ett öga på alla fartyg, som runda
Kap Horn. Ehuru inga störr o summor bö.r a spenderas på en å avlägset belägen utpost skulle en ba s fö r patru llplan och -för bränsleförnyelse va r a synnerligen fördel aktig.
Ett krig mot en koalition av större sty rka · unelerstryke r också
värdet av all a vapen och fartyg, vilka kunna tillver kas på ko rt tid.
Detta medfö,r nödvändighet en av Jörberc.clclser för mas tillve rkning
av flygplan, moto rtorpedbåtar, minor, minutläggare och kustubåtar.
Detsamma gäller dc defensiva enheterna, ubåtsjagare, patrullbåtar
och minsvepa re'. Det första st ege t är att i pedagogiskt syfte på olik'l
h åll placera order på olika fartygsen heter Jö r att var a s äker p å ~tt
moderna g rundligt prö,vade konstruktionc·r alltid f innas och att Hlclustrier äro beredda på att taga upp massp roduktion. Detta ä r r edan
o·J·ort utom beträffande minor och k ustubåtar. Borcle i nte förberc'
o
J.elserna utst räckas även t ill dessa?
Vid s amlandet av alla t illgängliga styrkor bör man inte fö rbis0
Stora Högkvarterets F lygstridskr afte r. Dessa skull.c u tgöra en avsevärd förstärkning, om de fått samövning med flottan i fredstid och
om anstalter hade träffats för dess överförande und er marint befäl
uneler ett huvudsakligen marint krig. Varje plan för n1era f rivillig
samve•r kan kan leda endast till förvirring, varandra korsande plan «r
och minsk ad rörelseförmåga. Om det skall vara någon mening men
att insätta Stor a Högkvartorets luftflotta mot fi entliga fartyg, borde
denna aktion stå uneler m arint befäl fö r att t rygga att strävande·nn
samord nas. Historien har alltför klart visat clet vansinni ga i dubbla
lwmmandon för att n ågon skall kunna fö rsvara det. Borde i nte därfö r åtgärder vidtagas för att Stora Högkvartorets luftflotta årligen
få r deltaga i flottmanövr er ocli att flottans befäl fö·r denna tid övE>rtage r befäl et på samma sätt som över kustbevali:ningen ?
Värdet av att flottans st y rk a örkas med ett stort antal motortorpedbåtar kommer att bero lJå åts·k illiga omständighet er utom antalet. Här fö religger en t yp, cm vilken ingen i vår flott a har någon
krigserf a renhet. Denna brist kunde sn abbt gottgöras gcmom att någn få av . våra yngre officer are f inge ti.llst.åncl att några m ånader
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användas som instruktörer i mtb-skolor för att utbilda mtb-besättningar för dylika fartyg. De o.:fficerare, som åtogo sig detta, skulle
löpa stora ri8ker, men de skulle erhålla elen mest vär defulla av all
övning, i Llet att cle skulle :förvärv a erfarenheter, som &kull e komma
hel a flottan till g odo.
Nästa sak att ta i betraktande iir do fö,ränclracle krav, som ställa8
på de fartyg, som utgöra den eg-entliga flottan. Som för ut kommer
det fö,J ja ncle också att begränsas till att huvuds akligen gä ll a slagslwppen.
Antag att on starka re flotta ämnar tarta fö1· fä r d över Atl anten. När elen nalkades vå r sida, skulle dess rörelser vanligen vara så
noga in rapporterade av våra ubå tar och spaningsfl yg1Jl an, att vå ra
övervattensfartyg aldrig skulle behö-va överlägsen fart vare sig för
att undvika en överraskande drabbning uneler ogynnsamma. villko•·
d ler fö,r att komma in mellan fienden och h ans första mål. Ej holler
skulle vå r flotta behöva större rörlighet fö'r att Eunna bringa det
t ill drabbning, eftersom den bara behö,ver komma in mellan fienden
och hans mål f ör att driva f ram ett avgörande•. Då kan fiendens
anfallande flotta framk alla en drabbning. antingen vi nu mås•to för .
hindra, att han tager en framskjuten bas -eller vi måste gö r a &lut på
h ans luftanfall. Följaktligen sätter större fart numm·a i nte våtflott a i stånd att uppskjuta en drabbnin g t ill ett u tvalt ögonblick.
Huvudsak en är att striden inte är en slump och on icke Ö•n skvärd träffning; snarare kommer den att bli res ultate·t av att m an sk apar en
situation , där båda partern a energisk t söka ett avgörande. De ständiga stötarna och reträtterna utan avgörande :från 1914- 18 års kri g
torde ersätias av en strid, som o,ftersträvar ett snabbt avgörande.
I en elylik strid är den första omständighet, som man 1nåste se
i ögonen, att vår flofia måste väntas vara unclerlägse·n vid starten.
Ingen intelligent fiende skulle inlåta si g på en transatlantisk s'tricl
utan att i bör jan vara överlägsen i antal. V år a slagskepp måste därför vara konstruerade med en tillräcklig säkerhotsfaktor i f råga om
bepansring för att sätta dem i st ånd att överleva denna första C'ld
länge nog fö,r att deras eget bättre artiilcr·i och dc landbaserade h jälps tyr ko·rna skol a kunna göra sig gäll ande. Tjockare pansar med lika
eller överlägsen motståndskraft kommer automatiskt att t rygga ut gången, så att fi enden först licler skada. Detta torde vara mycket
viktigare än en ur8prunglig numer är överlägsenh et. Därmed föl jer
emellertid icke att ej så stor e•lclkr aft som möjligt skulle eftersträvas
i våra konstruktioner; tvärtom, ju fl era stora lmnoner vår flott a
har, desto större är sannolikheten, att ett elylikt an:Eall aldrig kommer a t t riktas mot oss.
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ammunitionen. Om t. ex. tre a1· vå ra fartyg må ste strida mot :!'yra
av fit'nclcns, bor de deras förråd bli en tredjedel stö rr o än i. en duell
skop]' mot skepp. Dylika tilldelningar visade s ig- i vilrld s krip;d piL
håcla s idor vara otillräckl iga. I Skagcrackslagd t. PX. ltade SchePr.~
riltbrtyg avfy rat en farligt stor eld av sina tunga granater innall
huvmlträfl'ningcn börjad8. Dc -l'ördo med si g 90'skott pc 1· pjäs. 13''
betraktas som l'tt minimum och H\tl scn 11 dem
1,er ]'jfis nd1ste alltså
iinskdnla t illg ången. Atgärder tör att öka ck·n L'Hc• kti nt li v;:; \iingclcn
hos pjäse rna bli också a\' 11yft intresse.
I konllnancle sjöd rab bninga r komnwr sannol ik t <'ll kndt•u:;, so m
i'ra 111 trädtlc såväl i SkngC'rackslagC't so m Yicl Tsushima, att viclaro ut,·eckla s ig. Jag syftar pii, att dessa st ride r avbrötos av påtagliga avs:.annantll'n, beroc·mlt· l'il att d.t' tartyg på PndPr<l s id an, .~om svåri
trätiats, c\rogos ur stridl'JL Donna variation i antalet räkuacic träffar
kommer sannolikt att i Jramt-idcn bli ännu mera l)åtaglig, lwrocncle
på invl'rkan av tlen samt idiga striden i luHcn. Så s nart. ~en ena
.,;tyrkan kan driva ]Jo·rt don andras e,Jclled nings,plan , sarntlchgt :;o.:n
<len sknlcla r sina ('gna , ·kommer cless :[lotta att inneh a P li. temJlorar
iiYerl~l;st>nhet av så iivPJ'Viildip:ando slag, att elen andra flottan måste
lägga Pil diml'iclå ocll avlJr.vtu str.iden, tills Llen kan :\'å tillräckligt
med t>lcl letlningsplan i aktion i gen. I varjo strid, so m utkämpas pä
nii ra httll , J,o,mnH' i J ranil iden St1 nnolikt överlägsenhet i luften atl
ntski lliga gånger vcixla nwd ganska ym nigt Jörc·kommanLle avmattn ing-ar i striclPn på havs.dan.
- Jknna t enelens J11ot kort are ve riode r av strid inverkar p å J;u·tygs ·
typema på två sätt. En :fö lj cl blir att man måste söJ;a åstaclk~mm;t
största möjliga skaclor under dessa kortare ronder 1. drabhmngon.
Detta understryk er med andra ord nödvändi gh eten av att m an på
Jartygen inför ckn kraHigastc huvuclbestycknin g, som det över huvud tagot är möjligt. Kon s truktionen påverkas också av att dessa
allt tätare förekommamln beclarrningar av striclc•n komma att ute,; luta, att lilan begagnar si g av överlägsen fart för att vinna fördelar
i fråga om Yincl ellec· ljus. J)l' båda Hottornas inbörtles ku J"r r komlila att bestämmas ay d<'ssa rdr>ittt'l' och försök att uppnå kontakt.
.icke av något l ångt. utdra get taktiskt manövl'e r andt• . Kort sagt, tcntlenst'n till mera ofta förekommande avbrott i st rid en överflyttar huYudvikten frå n :[arten till eldkraften. Eftersom. :far ten var av obetydligt värde i Skagerackslagct, eftersom den sannolikt komrner att
yara av än mindre värdr i kommande krig och efterson1 de n ya
striclsfö.rhållanclena unelerstryka bc'-hovet av bestyckning, ammunition och bepansring, vem s ku Ile el å ansikte mot ansikte med on elylik situation våga ifrågas>itta, ah vi Llärmed skul le olf,·a dc väsentliga egenskapeTna för att uppnå rn högre grad av clo icke 1·äse11tliga~
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:;:;tritlPn till i'lt avgörande, göra få klart .tör s ig dess minskade betyck lse för utn~·t1jancle av en sege r. Niir en gång elen fientliga .amiralen ger upp varjo tanke på någonting an nat än flykt, kan han anYilncla rö:kridilcr, jagare, lätta minutläggare och under vattensbåtar
Jii·r att görn l' ll direkt lödöljelsc så riskabel, att man inte vågar itlJiJta s ig· p[t d('ll. Oroanclet av en slagen :Elotta kommer därför i törsta
hand aH iivi ln c\t•, hitta övcrvattenS'fartygt''n och flyget. Slagskcppc,n
kunna oh1·rol'Jidu av sin hastighet uträtta föga mer än att följa eJter
p å flank<'rna och taga itu med fi<'ntliga fartyg, som satts ut· st ridhart ~·kick .
],;n an nan anmiirkningsvärtl omshlndighet i fråga om en elylik
clrabbn inl-!' ~lr den ticl, som står till huds för utnyttjande av on seger.
\'arjc rlott-.n. so m. mi\ste gå tillbaka över Atlanten för att uppnå sin
l ·as, kon1mc·r at-t vara utsatt för ytterliga re anfall under en veclG1
Pli or mer. E f·U,ktiv.iteten i förföljandc-t måste därför bero mera p ii
brtinslctillgången än på farten. Om vå ra lätta stridskrafter bygga~
så ntt ll<> kunna s l<1 håd och länge, kunna de föra en seger ända till
det nelsonsko idealet förintelsP. Fö1lj aktligcn kräver inte blott självft
s trid en utan även tless gruncllig"a utnyttjande, att huvudvikten lä gges
på brst ~·ckning, bP']'Jnnsring och kapaeitet i fråga om ammunition,
bränsle· och to rpt>Ller.
Flottan måste betrakta som en enhet sammansatt av varanch·a
be·roendo typer, av vilka vat· och en spelar en vital roll i det helas
effekti1·a funktion . Slagskeppcns aktivitet i huvuddrabbningen kommor sannolikt att bero av vårt marinflygs förmåga att hålla våra
Plclledningsplan i luften och hålla fienden borta. Slaglinjrm k01mner
också att ha ott svår t hanclic ap, om våra lätta stridskrafter inte
k unna behärska det tmritorium, över vilke<t elen framgår. Intensiteten och varaktighe·ten av förfö l jandet bestämmes av våra jagares,
kryssaros och l uHstricls krafters t illstånd efter huvuclclrabbningen.
Hangarfartygl' JlS tillstånd beror på hur pass väl de ha försvarats av
cle andra :fartygens lvart. Detta kommer i in tur delvis att bero
11å vilka lwg ränsningar av farten, som ha medgivit ökat antal luftYärnspjäser och -a mmunition 11å a ll a flottans enheter.
D o ol ika fartyg type rnas beroende av varandra är av speciell
betydelse·, på gTund av elen n ya frihet att utvälja mål, som en luftflotta äger genom sin ytterliga lättrörlighet. Resultatet är, att om
flottans större onheter göras praktis kt taget osårbara för luftanfall ,
komma naturligtvis fiendens plan att ägna sin uppmärksamhet mera
.åt de fartyg, som lättare S'ättas ur stridbart skick. Jagarnas sårbarh et och elen utsatta position, do vanligen ha uneler framryckning och
.strid, göra dem tilJ alldeles s ärskilt eftersträvande mål. Ehuru dc föra
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-ett kraftigt l va rtilleri, hindrar dem möjlig vi kt och möjlig a utrymmen från att föra tillräckligt med ammunition för att kunna hålLt
deras pjäser i gång under de förlängda perioder, som krävas unde r
nuvarande omständigheter. Denna brist på ammunition , avsaknad
av defensiv styrka och utsatta position göra dem speciellt sårbarn
för luftanfall. Nyligen inträffade tunga förluster för de brittisk a
:Elottiljerna peka oveclersägligon på belwvct av J:örändrinp·nr. Om
inte jagarna få ett försvar mot luftanf al l, som är proportionellt mot
deras värck, kommer man att lida så stora förlu ' tcr i fråga om dom ..
att flottans operationer hindras. De.o:s a nya taktiska element kräva
o.;n förnyall behandling av forrnn.tioncrnn vill framryekning och st rid,
av fartygstypernas konstruktion oeh av :flo ttans sammam;;(ttning.
Verkligh~tstrohetcn främjas stundom nY att man skildr a r dE't
slag av drabbning, .s•om vår f lotta sannolikt kommer att ställas inför
i ett dylikt krig. Vad för slags slagskepp skullo t. ex. Tyskland bygga
som förberedelse till ett dylikt transatlantiskt krig? Derns nu cxi<~terancle fartyg ge oss ingen antydan härom, ty dc byggdes som leLl
i en flotta för handelskrig, inte för en slagflotta. Sannolik t är den
bästa nyckeln deras sl agskeppsm.odc.Jl av j\)17, vilken de bestämclo si .l!:
för efter utnyttjande av erfarenheterna J:rån Skag<•rackslagct. Dcll
enda upplysning i denna sak, som Scheer lämnar i s i u » Hoch~H'E'fiottc » ..
gäller ett samtal, i vilkc,t han övertygade kejsa ren, att s lagskep p.
sna rare borde i:ullfö<lja denna typs traditionella egenskaper ~tn fö<rsö<L1
uppnå en slagkryssa res fart. Enligt Hector Bywakr, Y ars informn tianskällor voro cvanligt goda, planerade· dc en division a,- »dreadnought clestroycrs>>. Dessa Sllmlle ha låga fribord, n:wximal bestyckning och mas...'<livt pansar fö·r att på så sätt utklassa alla existerand"
slagskepps-typer. Kort efteråt gingo do emellertid in för det oinskränkta ubåtskriget och övergåvo detta stora program. Trots detta
synes ett sannolikt återupplivande av denna n ågot tveksamma plnn
framgå av beslutet 1939 att fördubbla Kielkanalens breeld frå n nuvarande 135 fot. Tyskarna skulle knappast ha företagit ett så stort
arbete samtidigt med att de anstränga varje• muske·l i upprustningen:
och lida av brist på arbetare, om inte denna utvidgning var en vita l
länk i krigsplanerna. Hitlers personliga synpunkt på detta ämn<' ..
fastä n skriven långt innan han up pnådde herr aväldet i Tyskland ..
är av intresse. I Mein Kampf, s. 875, skriver han:
>>En flotta, som inte från början kan bringas på samma ni v!'t
som den sannolike fiendens, blott och bart i fråga out antal, måste
fö rsöka att ersätia bristerna i fråga om antal med stöne s tridsför måga hos de enskilda fartygen . . . . elen mocleTna tekniken har nu
nått en sådan höjd och har lett till så stor likformighet i de .o lika
kulturs·taternn, att det måste betraktas som omöjligt att ge en makt.<:;
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fartyg s törre stridsduglighet än fartyg med samma tonnage tillhörande en annan stat. Men det är långt mindre möjligt att uppn a
t med hjälp av små deplacem entsklasser än med stora .»
överlägsenhc>
Antag, att en flotta med en elivision elylika »dreadnought
destroye r » vom brrcclcl att starta ö>v cr Atlanten. För att närmar ~
specificera, antag, att detta hot mot oss är sammansatt av enheter
med 18-2:1. knops fart, beväpnad med :1.8 tums kanoner och förscdtl
med 20 tums pansar. Eller antag, att dc :förde l6 16-tums pjäser och
hade ett l8-tums hu vudbälte av pansar. Även i de·tta senare och
mind re IJotamic fall , vem S'k ull c inte föredraga att möta dem i farty~r
rned jämnstark eller starkare beväpning och bepansring, hellre än
på enhetor, som hado uppoffrat dessa egenskaper för att få större'
fart? Med hänsyn till elen alltjämt ökande samve rka n mrllan cl e
total i tära staterna är det sannolikt, att J apan Slkullc :följa Tysklnnils
k ulJc vår Sti lla-Hav'exempel i fråga om Jartygstypcr. I varjo Jall S>
sn mma f'ge nskaper
behöva
skulle
och
krig
lags
s
samma
riskera
:1'1otta
som vår At!antflotta.
Denna översikt över både offensiva och cleJcn ·i va krig vi,;ar, att
de nya förhållandcnn, påverka fartygstyperna i tre' hänsccnclc11. För
det första bchö,v a dc en måttlig ökning i vikt för huvudnrtillcriet, fö ,·
ammunition av störi"t' kaliber, tör bepansring uneler vatten linjen och
fö r tungt pansar. För det andra behöva clo en s aunalikt Jördubblacl
vikt av lvartilleriei', en enorm ökning av ammunitio,n still g:"mgc>n härför och en stor utbredning av lätt pansar. SJ utiigen oeh lycldigtvi ~
tillåta. de en betydand e reduktion av farten av fö!j:wde skäl: denna
är värdelös i ett krig både. i vattnet och i luften och för uppehållan de strid; don är in te längre nödvändig för att tvinga till strid ; elen
är av obetydligt värde i en sjödrabbnin g, eftersom vi i förväg ve·t a.
att en fördröjel manövrering fö r smärre taktiska fördela rs vinnande
aldri g kommer i fråga; och det är högeligen osannolikt, att elen kommer att bli av något väse>n tligt värde, när det gäller att u tnytt ja en
seger. Fö,Jj aktligen beror elen u tsträckning, i vilken vi kunna förlän n
överlägsenhet åt våra framtida slag'Skepp i do för striden mest viktigil
hänseenelen på hur långt vi våga. att reducera deras tilltänkta fart.
Svaret är i stor utsträckning berocnclo av dc redan byggda ell•or
nu uneler byggnad varande enheterna. De sex North-Carolina-farty ·
gens uppgivna '2R knop gör dem utomordentligt vä l skickade att fungera som snabba flyglar på elen exis,terancle 2,l knops slaglinjon . Tn•·
starka framdragna enheter och lika många akter om slaglinjen to rd,,
giva tillräcklig styrka. Detta innebär, att cle,r as 27 knop skulle kunna utnyttj as tillfredsställande, även om de fram.tida slr,gs,k epp ens
hastighet holles vid 3L De fyra just nu planerade: enheternas 3;)
knop tordo bli tillräckliga för att använda dem i yttersta ändan på.
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placera l'll i Yardera ändan, s·kull<~ detta lämna två Jria för sjäh·s län Lliga uppdrag-, fö,rstärkning ar och remplace rin ga r. Drssa tio snabba
.-; \ags kepp oc h ett motsvaranek antal hangarfartyg skulle tillfreds;;tillla alla ampråk på en slagstyrka med hög fart, så att flottan ingen
ting s ku Ile sakna i el et hänseendet, om dc fram tida s lags keppen h le vu
hctYLlligt låugsan: mare. Kort s agt, om vi så önska, k.unna vi >in nu
:H.e n ..d\ t ill rn 21 knops s laglinj e utan att slösa med :farten genom dn
l>yg~cJt av snabba1·o :tartyg, so m nu p<igå. Den prakt is ka f rågan blir
då, om framtida ty pn skola hase ras på eJl 21 knops clle·r <'n 27 knops
~lagliujcn

,-; \aglinjc .
Tre allvarliga nacktlrlar av att man går in Jör ckn s nabb a r<'
För det fö rs ta: elen maxim ala -rlottfarten
,•, ln~Ilinj<'n s l;_vmta W'nas t.
komnwr att törbli vid 21 knop, tills clc·t ista av dc nu. cx iskrandro
s lags keppe n Jön·is as till andra linjen.
D('n dyrt. köpl-a Jarten på ('tt växamlr' ani.al av nya .;; lag-s kepp
skulle sålund a nl!'a värdelös m å nga år ('.ftcr det de blivit färdiga.
f<'ör eld amlra s kulle' elen :flottt:art, ·om till.åtes av mins 1·eparnas och
ubåtsjagarna s brä!ls lcl'örråLl, va nligen .i praktik('n ltimlra l'tt utn:vtt_jamk a1· elen högT(' farten. Den tredje nackdel e n lwstå r i el<'· för;inclringar, ::;om Andra l'artygstypc'r skull<' kr>iva , om lll'ln ddinitivt
_!.!inge· in för l'll s laglinj e m ed 27 knops Jart oclt dt s nabbt. förban d
Jll <'ll 3;). K1·y.ss arhas tigheten J J U~ste Llå gå upp till mellan ;)G och 40
lmop, Jll ecla n jagarn ,, sk ulle bdtönt mellan 4G och iiO knop. En s-å<l a n rart. skuliP kräva cno nna kvantiteter av bräns le och sk ull e, vilke t >il' av >innu siö ne lJ t>i,y clel s<', krossa alla förhoppninga r aH kunm1.
ombygga Lle gamla :fartyg<'n så, att de kunna :f ungera i elen n ya si iua!iOll!'tL Moisovn.rancl c· högn' fart s kull e också krävas för hangarrartyg oclt uh åi.s jagan'. En s nabb s laglinje skulle innebära en flotta.
~ om inh,. kundr mi ita sv <1righdrrna i ett. of:fP.nsivt krig· oclt Pj h<•ller
fiumlcns öv< ·t· läg.s('nlwt i et t dde ns ivt krig, en :flott a, s om s kull<'
kunna rötra ::;ig men inte s trida, j a, e j ens kund<' röra ig, S('(lan fi t> ntliga. hombPr had(' fått V(' rka på el en.
Dt• högre f a rterna kunna inte bet raktas s om dt f örsv ar mot
J, otnbra icler, -t y ett långt snabbt :fartyg rn cd en stor svä ngnings r a uiC'
ii r in t o sär ' kilt m~·cket s vårare att träffa än ett kort l å ngsa mt fartyg
m.ud c> n mindre taktisk diameter. Det är vidare :fullständigt osunt
al t slös a tonnage i en fru.ktlös tävlan i s nabbhet med f lygplanen.
D en logiska vägen ä e att begagna sig av allt flygväse ns svaga punkt,
;;å rbarhden. För att kunna gö-ra detta måste alla fartysog-typer framtör allt törses med egens kaper, vilka ä ro oförenliga med extrem fart.
En klarare uppfattning om va d som innef attas i vårt huvudJ)åståendr kan man få genom a tt j>imföea ett snabbt s lagsk epp med
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ett H'mg.sam t, J1H'Llan man s tändig t Linker p å, att de t samma gäll e r
i än högre grad :för dc andra f a rtygs ty pcr, i vi lka redan ett utomordentligt högt pris hat· f ått betalas Jör dc'n stora rörliglwten. An tag, att v i 1aga hå 45,000 tons ·lagsk cpp, det ena p å 27 ];nop och
det andra på S:l knop. Ehuru b(' ·varing arua i JJH\.S kin('ri, Yild ocll
utrymme, byggnaclsko.:; tnad och Yidmaki hå ll ande s amt i a nt a l pe rson er, s om m~ s te s;rss<'h;ättas i masl.;:incr na, ii.ro Ll e rönlelar, s o!ll man
vanlig<'ll Jå tc' r tal a för elen lå ng-s amman- t.nwn, äro dc (' nclas t hiirja ;,
av dc vi ns rcr m a n gör p å en hestämd n('clsk iirn ing a v :!'arten .
Andra JörcLclar kom111a av a l l ett lång-s amman~ fartyg lwtydL,r
ett kortar e och brcclaro s kro-Y. Först och Jrämst komnwr s krovet s jälvt
att viiga mindre ii n i ett långt ;;malt s kepp av sa mma Llopl acc mcnl.
och kons truktiva sty rka. Det ko rta breda ·krovc t kräve r vidan '
mindn' ant a l löpml'ter pansar och umler vattc,usskydcl. H cs ultatet ä r
att man S'!Jara r hå cle i Yikt och de dyrbara ut ry mm ena unclt>r pans ardäcken. Om m tm lt>irtill lägger cl ot u trymme, som vimw,; ge n om ll <'l.
mimlr(' Jnas kiJwri<' 1, Jår ma n härip:<"nom stor t utrynl!ll<' till att lagr a
elen utomonlc•ntl igt ökade anJntunitions miiugd , som de n:>·a förh å llan dena kräva. Do nyssn~imntla hC'spa ring a rna ökas genom tlvn omstän digheten att Ll d långsaml!J a r e fartyget behöver dt hr-pans rat rök upp tag, medan eld s nabbare JlödvändigtYi s m åste ha tvi\ . Utom clessn
besparing-a!· i Yikl oc h u1ryJIIJ11<' skullt• clr ounclgä 1Jgliga ö•k ning a rnn
i bestyckn ing, antmunition orh bepansring Jll('dföra :fantastiska stegr in gar i k ostnadn och s torkk. D enna kostnacl sfakto-r må s te omso rgsf ullt hl'aktns mrcl l1äns.nt til l proportionen av upprustninge n övorall1.
J<: n annan fLrclt'•l av de t· br<'dare skrovet >ir den ökade stabilitc·tcn. ])('llll fl m<•df ör möjlig·ltct :för f örand e av antingen stö rrc' eller
flor pjäser oc h JJJ.a ximalt ut n,d tjandc av (le båLla bästa l'laeninga1·
a.v torn s om eit fa r1~· g l'rhjucler - i mittlinjen i vardPra änd a n aY
farty g-d. Okacl -~labilitet ä r också önskvärd !'ör at t man sk all k unlla
neutraliser a s kador.
D et kortan' s krov<'t bdycle r också en ntindn• sv ängning::: radi (' .
Dc m å nga h!JL\Il r n tmdcr vä rlclskrigcl, clå kollis·ioner nätt och jäm 1
undvc,kos, -torpeclN uncl gingos Plkr fientliga fa rtyg rammades g0non1
att i rätta ögonlili ck (' t gira in mol; honom, allt visar värdet av s tor
lllanövcdön ltåga .
En arwan onu;liindighd av IJetyd e·lse är att ju s törre Jartygcts
hastigbet är, cles1o högre måste fribordet bli fö röve r. Det värdPlös"
i att öka l1 astiglteten utan att öka :fribordet visade sig i böJ·jan aY
det norska kriget, när Reuown inte kunde vaka en h o'g s jö vid en
hastighet, s om var tillräckligt s tor f ör att på skynda sin aktion .m o l
den långsamm-are Scharnhors-t. D('n brittis•ka s lagkt· yss ar<'n hadC' fart
nog att hinnr. upp oeh pjiiscr nog att sänka s in tyska JJJOts tiinclan·.

-76men lågt f ribord i rörening med otillräcklig svängning på bogarn a
gjorde denna dyrkö~)ta fart värdelös. Mera fribord betyder mer G
skrovvikt, längre och tyngr e barbettcr, minskad stabilitet oc h ök8tl
träffyta.
Farten är vidare ett krigsfartyg., dyrbaraste egenskap. Nä 1·
Renown omby ggdes fick man en förbättring av bepansringen me J
5() % genom att öka de p l accmontet med 20 %. DPn sto,r a kostnacls ·
ökningen för s törre fart kan m a11 iaktta genom att j;imfiha l=tovcng"
med Hood. Båda dessa :fartyg ha ungd är s amma strids- och mot ståndskraft. Hoods 40 % överlägsenhet i fart krävde en 44 % ökning av deplacementet, d. v. s. att tonnagekostnad en för ökning a1·
farton till en bestämd siffra, l åt oss säga 4() %, är i runt tal tv ci
och en halv gång tonnagekostnad en fö,r ölkning av skyddet med 40 %.
Den relativa kostnaden för tyngre bestyckning brukar i vanliga fal l
vara t . o. m. mindre än för starkare sk~'clcl, t.1· det senare. ttpptnr vanligon en större clel av deplacementet.
Don ltö-gr<' farten mNlför ocks·å Slll ärrc nackdelar. Den. tö rsb
av dessa består i clfm större längden, som hos det snabbare fartygei
medför större triiffyta. Vi dare krävor det större m askineriet flor a
öppningar i det bep ansrade däcke t. Varje sådan Ö})pning utgör en
defensiv svaghet. .Ju mer slutligen vikt lågges vid farten des to stön•.·
är sannolikheten a t t denna dyrbara egenskap skall för loras i. &iriclen s
hårda JWOY.
Allt ti Jl.spc>tsas alltså s ålullCla: A ena siclan botyckr ökad fart
antingen oproportionerlig ökning i storl ok och kostnader ell er ocksi1
ödesdigra uppoffringar i ett s lagskepps väsentlig-a cg<'nsknpcr. _\..
andra sidan betyder minskad fart att huvudvikten överf lyttas fr å11
on ot-illförlitlig och spekulativ egenskap av obetydligt och ständig t
mins kande viirclc till do positiva egenskap er, som inte endast äro a Y
större betydelse utan också absolut vitala fö!r framgång under mo derna krigsförhål l anden .
Mahan uttry ckt e sig klart oclt tydligt om flottors fnrt i all m;inhct och slagskepps i synne·rhet i följa n de. ord:
»Det stora m å let fö,r en örlogsflotta är emellertid inte att jaga,
inte holler att fl~r utan att behärska haven . . . . Om farten och
icke kraften är grundvalen bör man förutsätta unelergång som blott
kan undgås genom att man stannar i hamnen . . . . Inte fart utan
förmåga till offensiv är elen avgörande faktorn i krig. Styrkan
f inns inte för rörlighetens skull utan rörligheten för styrkans . . . .
Det är värdelöst att komma till platsen först om man inte när fien Ticlen
den i sin tur kommer också har - elen större styrk an .
är inne att rent ut säga att detta (fartens) värde har överdrivits ;

-77 den är beträffande slagskeppet sekundär i förhållande till elclkraftcn.l>
- Lessons o,f the W ar with Spain sid. 82.-B3.
Han skrov det ta :[ör fyrtio år sedan, när slagsk eppe n kunde
prestera mellan l 5 och l9 knop. Vad skulle han äga i dag, när de
nuvarande. t y perna kräva 2.7- 35 knop, när pjäsernas antal och s torlek liksom ammunitionsmä ngden, som fartyge n n1.åste föra, är vida
s tö,r ro, när mi\ ngialdon och od'fcktiviteten hos de vapen, som de• måste
möta, kräva mycket starkare sk y dd, när Jlygmaskinen och andra
nya striclsmcdl'l erbjuda njämfö rli gt s nabbare och mera ekonomiska
medel för spaning och förfö,]j e.Jso och när fartens värdo strategiskt
.såväl som t aktiskt i hög grad minskats om inte bortfallit?
Om man jänlför fartyg från do engelska, tyska och amerik anska
f lottorna från nästan vilket å r som helst skall man observera intressanta s killnader. Britterna offrade gärna pansaret fö,r farten,
pjäserna och antalet. Tyskarna m oclgåvo underlägsenhot i bes tyckn ing för att bli överlägsna i skydd. V å ra myndigheter däremot re-ducerade fart on och mimkade antalet för att uppnå påtaglig överl ägsenhet i b å de slag- och motståndskraft. Eftc·rklo·k hetcn visar att
Yå ra veteraner haclo rätt. Sedan den tiden ha våra r elativa behov
av bestyckning, ammunition, aktionsradie och defensiv styrka ökat
högst väsentligt, n1.edan värdet fö.r oss av hög fart har minskat. Om
så är f allet borde inte vå ra nya typer vara t . o. m. ännu mindre lika
andra flo,t tors och mera speciellt amerikanska än någonsin förr?
.Aro inte de traditioner, vilk as sundhet demonstrerats i stridens utomordentliga eldprov, värda att hålla fast vid, bortsett från tillfälliga
modenycker och för eställningar inom andra marinor? Låt dem hänga
upp alla de fartrekord, do vilja. Vår flotta är inte så mycket int resserad av f artsensat.ioner som av att snabbt kunna vinna ett krig.
·(Av Lil'utenant Franklin G. Porcival , US Navy US proceeclings, december 1940'.)

J apan som sjö makt.

Amerikanska prcss.röstO'r, som disktuera åte,r verkningarna a,v
i remakts pakton av den 27 september, påpeka att om USA räknar
med försvar på två fronter måste den japanska flottan tillmätas
större betydelse än hittills. Denna betydelse var och är redan stor
nog, inte så mycket med hänsyn till flottans storlek och stridsstyrka
som med häns1yn till .Japans strategiskt gynnsamma ställning som
.sjömakt.
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Genom det ilottlörd rag, som undertec knatle-s i W a..shingto n i
februari 1922, l,Yckades dc anglos axiska ·tatcrna nwcl .:;torleks förhål
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Under byggnad

Färdiga
Antal

l

Sl!1gskepp ....... .. ..... ....
Hangarf artyg ............ ...
Flygdep åfartyg ............
Tunga kryssare ............
Pansark ryssare ............
Lätta kryssare ............
JHgare ... ............ . ........
Torpedb åtar ... .... ... .....
Ubåtar ............ ............
Summa

l
l

Antal

Ton

l

9
6
7
12
5
25
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12
60
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?
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Härtill kanun e r en mängel mindre enheter såsom minutläg gar2,
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YarliO' utmaning att ett r ealiserande av dessa planer knappast vorP
O'eno~lförbart eller ens tänkbart i en period av politisk spännin g.
"'
(Marinc-Rundschau, novembe r 1940.)

Slags~keppens

tonnage.

Slagske})pen NeJson och Rodney planerades som slagk ryssare p å
-+.8,000 ton med en bestyckning av 9 st. 16-tums kanoner och.. 16 st .
6-tumspjäser, en fart av 33 knop och massivt pansar. Omraknad'
s om slagskepp en llgt ilottfördragcts' bestämmelser fu llbordades d.~
Dmcllertid 192:7 med ett. deplacement på 33,500 resp. 33,900 ton och
föra 9 st. 16-tumskanoner, 1Z st. 6-tumspjäser och 6 st. 4,7-tums lvkanoner. Farten är 23 knop, bepansringen består av en 14-tums gördel
16-tums torn och 6-turns däek.
Efter ombyggnad, innefat tande ökad lvbestyckning, ökad be
pansring, har H 0 od nu ett de~)lacement på 42,000 ton, Nelson ocll
R odney 34,000 ton, l'lepulse och Rcnown 32,000 t on, dc. fem. av Queen
Elisabeth-klassen 31,000 ton och de fyra av Royal Sovcrmgn-klasse n
29,000 ton.
Det varierande deplacenlentet hos slagskeppen under åren omede lbart efter världskriget t ycks ha fastlåsts en dast av de olika för ·
d ragens bestämmelser. Unde r andra omständigheter skulle förmodlio-en stormakterna nu ha haft slagslmpp på 48,000 ton eller mera.
"'
Våra fem nya King George V -slag11kepp voro begränsade till
35,000 ton, bestycknin gen utgöres av 10 st. 14-ttimspjäser och 16 st.
5,;;;'5-tumsp jäser. F arten är 30 knop och nästan halva deplacemente t.
avsett för bepansringen.
Genom 1938 års fördrag Jick England till stånd att bygga slagskepp upp till 45,000 ton, men de fyra slagskeppen av L~on-klassen
yy ed 16-tumskanoner ha ett de pl acement på 40,000 ton, v1lket tyck"
a ntyda, att Engl and ogärna ville bygga stö.n·e f~rtyg.
Tre dagar eft er krigsutbrottet sade emellerild.~ngla~d up~. _a~l n
sina förpl iktelser i form av fö rdra g och avtal, varfor det ar omoJhg t
att förutsäga hur stort deplacement de fartyg komma att få, som
i f ortsättningen byggas.
USA bygger sex slagskepp på 35,000 ton, vilka föra 9 st. 16tumskanoner och 20 st. 5-tumsp jäser. Farten blir över 28 knop, ml'dan fyra på 45,000 ton med samma bestyckning och med e.~ fart _av
över 30 knop stapels atts. Sju ännu större slagskepp ha for eslag1ts.
:Fa rten blir över 28 knop, medan fyra på 45,000 ton med samma bestyckning och med en fart av över 30 knop stapelsatts. Sju ännu
1

-81 s törre slagskcplJ ha föresl agits. Dc sägas ,;kola bli på 52,000 ton med
12 st. 16-tums kanonN och en far t av 35 knop.
Var skall g ränsen för slagskeppen doplaccmcnt komma att g-i\~
Deplacement på både 60- och 80,000 ton h a redan diskuter ats. Do
jättelika kostn aderna, bristen på l ämpliga rlockning·smöjligheter, måt-ten på kanaler och andra vattenvägar s amt klumpigheten hos så
stora fartyg kommer kanske att tv in ga t i.ll Hn bogränsning. Ett
fa rtyg på 40,000 ton med 16-tmnskanm1e1· tycks va ra en förnu ft iJ2,·
typ, men det finns också mycket, som talar för Pn typ vä mellan
25- och 35,000 ton med 14- eller j 5-tumskano ner.
(The Nava l Chroniclc, 2!) ok tober 1940.)

Byggnadsprogram och budgeter, uppgifter angående
personal och materiel m. m.
Storbritannien.
Av nio S'l agskepp, som i slutet av 1939 byggeles för on gelska marinen, voro två avseelda att tagas i bruk 1940. Ytterligare tre fartyg
av Kin g George V -klassen med ett deplacement på 35,000 ton, en fart
av över 30 knop C·ch en primärbes tyckning av 10 st. 14-tums kanoner
avsågos träda i tjänst 1941 - en ytter ·t vä rdefull förstärkning av
Englands sl agflotta.
1969 stapelsattes fyra större slagskepp, vilkas cleplacencent kom me'r att håll a si g krin g 40,000 ton och vilka komma att bestyckas med
16-tums kanoner. Genom att reducer a maskineriets vikt och fö1rsc
fa rtygen med kvaclruppeltorn är det möjligt att ge dem exceptionellt
hög fart. 14-tumskanonerna på King George V ha en större effektiv
skottvidel än 15-tumsp jäserna på de tidigare byggda slagskeppen boroende på tekniska fö rbättringar, som möjliggör större· eldh astighet.
Likaså hal' nyl igen ombyggnaden av sl e~gske·ppen Queen Elizabeth och Valiant fullborda ts. De ä ro mer a effektiva sl agskepp än
någon av de fientliga enheter, de kunna komma att få strida emot.
Fyra hanga rfartyg om 23,000 ton ut rustades uncle-r 1940 och äro
lätt förbättrade upplagor av Ark Royal. Av dem har Illus trious redan gjort en betydande insats i kriget. Vidare· utveckling kommer
att följa under 1942 med Implacable och Indefatigable.
Ett helt förband av kryssare hal' färdigbyggts~ under förra året,
fem med 8,.000 tons deplacement, 33 knops fart och en bes tyckning av
to1v 6-tums kanoner och åtta 4-tums (lv-)pjäser, samt sju fartyg· på
T idslcrift i Sjöväsendet.
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:),450 ton , 33 J\nop och bes tyckning aY tio 5,23 tums kanoner. OLYivc.Jaktigt åro många fl er kryssare under byggnad.
Fyra snabba minutläggar e på 2.,650 ton som stapelsattes under
förra hälft en av 1939 lära närma sig f ullbordan. Sexton fa r tyg "'-'
Lightning-kl asscn på 1,920 ton och åtta av J avelin-klasse n nå 1.690
ton voro uneler byggnad 1939, och några av dessa torclc nu vara ti il
sjös&.
Man kan vänin att ullller 1941 talrika leveranser av jagare kommer att ä ga rum. Till dess kunna med s·äkedwt de :fem tio jagare,
som köpt& fr ån USA, räkna p å a tt va ra fullt sysselsatta. Alla dessa
komma att f å kanoner med ökad el<'vation W l. skyeld mot. flyg.
Nio ubåta r voro undC' r byggnad när kriget började. Tjugo fa r ·
tyg av Huut-klassen på omkrin g 900 ton måste ha hunnit levere ras.
Fyra långsammare eskortfa rtyg av Black Swan-klassen ha otvivelaktigt nu inträtt i t jänst. Antalet under 1940 byggda moto rtorpcdbåtar är sannolikt ansenligt. För närvarande måsto en grupp av
tjugo minsvepare av Bangorklasse n vara i tjänst t ill s jöss. Av andra
fartyg må nämnas depåfartyg och femt iosex pat rullfartyg av \Vhal ertypen.
Den australiska flo ttan hat· sjösatt åtskilliga minsvepare. I elen
kanaelensiska flottan utgö ra två ja ga re, 34 minsvepare och 2.'4 mtb
det flottprogram som publicerats.
(Ur art. >>Naval construction in 19'40>> av Francis Mc:Murtrie, Engin eer W eekly, januari 19'40.)

- 83 Marinministe r 1\.nox meddel alle den 8 jau. att Roosevelt me•lgivit en ökning av flott ans personal med 42,000 man. Knox uppl yste
också om att flottan skall und ergå en betydelsefull omorganiseri n g.
Den amerikan&ka flot tan uppdel as n u i tro dclflottor, n ämligell
AtlantflottAn , Stillaltavsflo ti an och AsicnJlottan . Kn.o x tillade att
marindeparte mentet av kongressen ämn~r lwgä ra bemy ndigande att
bygga 280 hjäl pfartyg, s~1 so m ub iHsjagarP, Jnin sv l'paro och patrullbåtar.
Genom ökningen av flotta ns personal med 42,000 man uppgår
denna hädaneJter t ill 232))00 man, inklusive reservister i aktiv tjäns t.
Kon te ramir al J ohn Towers unelerrättad e den 7 ja n. rep resentanthusets flot t utskott om att Förenta s tatC'rnas flotta har för avsikt att
under år 1941 öka sina fl ygstridskraft er med 4,000 plan . Han meddelade, att f lottan uneler januari m ånad ])('räknar erhålla 334 nya
plan eller omkring clubhelt så m ån ga som ullll er december.
(Reuter 8 januari 194J..)
Ordföranden fö r rep resentanter nas hus' flottutskott, Vinson, har
förklara t att F örent a staternas fl otta i å t· kommer att förstärkas
me d en mängel fartyg, däribland två sl agske pp. Till sommaren komma slagskoppen >> North Carolina >> och >>1\Tashington>> på varele ra
35,000 ton att sättas i tjänst. Fö·rcnta Statcrna skulle därigenom få
15 slagskepp. Ytterligare 15 sl agskepp äro antin gen uneler byggnad
eller beställda. Av dc kri gsfartyg, till vilk a elen senaste kongressen
beviljade anslag-, har ännu inget påbörjats.
(Deutsches Nachrichtenb i.iro 5 januari 1941.)

Förenta staterna.
I sitt budgetbudsk ap till kongr essen dPn 8 jan. framlade president Roosevelt >> programmet för 1942>>, vilket en ligt vad han fö rldarade kommer att kosta omkring 17,500 miljoner dollar.
Roosevelt förklarade att u tgifterna fö r försva rsändamål utgö ra
62 proc. av budgetens utgiftssida. Hela fö rsvarsprog rammet kostar
28,480 milj. dollar enligt följande: 1) Anslag som voterats frå n juni
1940 tills nu, 2) Anslag som beviljats som tilläggs anslag för 1941, 8)
Anslag v ilka föreslås skola in gå i budget en för 19<43.
Anslagen fördela sig på följando sätt: 13,704 milj. till arme n,
11,587 milj. till flottan, 1,902 milj. till utvidgning av industrin och
1,287 milj. dollar till annan försvarsverks a mb et.

Amerikans ka f:l ottan har beställt ubåtsjagare och hj älpfartyg
för sammanlagt ~'8 4 miljoner dollar. B0s·tällninge n omfattar även f yr a
specialbyggd a fartyg för utläggning av uh:ltsn ät vid infarten ti ll
strate:giS'kt viktiga hamnar.
(Reuter 22 december 1940.)
Enligt meddelande från Hono:l ulu ha Förenta staterna inlett
förbe:r edelser för anl äggning av en flottbas på elen till Samoa-grupp en
hörande >> Rosenön >>.
(Deutsches NachrichtC'nhi.iro 21 clccl'rnber 1940.)
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Den 14 dec. 1940 sjösattes i Camden, New J e rsey, det 9',000 to n
stora VE'rkstaclsfartyget Vulcan. Fartyget, som skall införliYas mecl
amerikanska flottan, kölsträcktes i maj 1938.
(Deutsches Nachrichtenbi.iro 15 januari 1940.)

Utsikterna för J<'ö,renta Statemas ntrvsindustri voro fö r 1940
synnerligen gynnsamma. Orderböckerna upptog f artyg på tillsammans 1,73 miljoner ton, marinkommissionen hack begärt 200 milj .
dollar för år 1940 och ytterligare 150 milj. dolla r för uppgörandet av nya
kontrakt och örlogsflottan höll på att s nabbt utbygga&. Aldrig förui
under fredstid hade den amerikanska va rvsindu ·trien upplevt en sådan blomstring.
1939 färcligs,tällclcs följande fa rtyg för elen ame rikanska marinens
räkning: l tung kryssare, 2 lätta kryss ar<', 17 jagare, ll ubåtar.
Följande fartyg äro best ällda. eller under byggnad:
8 slagskepv ......... . ...... . .... . 300,000 ton.
40,000 ))
2 hangarfartyg .. . . . .......... . . .
40,000 ))
6 kryssare ... . .. . ...... . .. .. . ... . .
20,125 ))
14 ubäta.r . . . ...... . ... . .. .. .. . .... .
46,040 ))
30 jagare .......... ... ... ... ... . . . .
6,000 ))
l minutläggare . ......... . ..... . .
1,400 ))
2 minsvepare ......... . . .. ...... .
51,950. ))
6 större hjälpfartyg ..... . ....... .
6,680 ))
4 mindre hjälpfartyg . . ... . .. .... . .
3,450 ))
3 bogserbåtar .... . .... . .. .. .. . .. .
1,600 ))
4 ubåtsjagare ....... ... .. .. . ... . .
2,000 ))
19 mtb .......... . . ...... . ..... .. . .
De statliga varvens andel i detta byggnads program är 5 slagskepp, 7 ubåta r, 18 jagare, l större och 4 mindre hj älpfartyg·. 2 minsvepare, 1. minutläggare och 2 motortorpedbåtar: tillsamman" 256,2:!0
ton. De privata varvens andel ä.r: 3 slagS'kepp, 2 hangarfartyg, 6 kryssare, 7 ubåtar, 12 jagare, 5 större hjälpfartyg, 3 bogserbåtar, 4 ubåtsjagare och 6 motortorpedbåtar, tillsammans 261,945 ton.
Om alltså de statliga och privata varven ha tämligen lika andel
i den amerikanska flottans utbyggnad så är det intressant att konstatera att de statliga engelska varven i Devenport, Portsmouth och
Chatham endast erhållit följande uppdrag i samband med den engelska flottans senaste byggnaclsprogram: 3 kryssare och 2 ubåtar. Detta
byggnadsprogram omfattar 9 slagskepp, 6 b.angadartyg, 15 kryssare,
Zfl jagare, :1 !'J ubåtar, 4 minut.] ii g-garn, :10 rninsVf~paYf'l, fl knnon båta r
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ooh ;W e,kortfartyg, varvid endas t do Iarlyg som ännu inte äru lärdiga medräknats. Jämförelsevis kan nämnas att engelska marinen
vart och ett av åren 1\n2 och 19.13 lät bygga 2 slag-skepp på statliga
varv. Do statliga engelska varve n ha seelan några år nästan uteslutande sysselsatts med ombygg nader och andra re·parationer, medan
de privata varven nästan helt och hållet fått ta hand om nybyggnaderna. A andra sidan ha även de privata varven i USA fått tu
hand om ombyggnader. Trots detta är de amerikanska privatvarvens
andel i krigsfartygsbyggnads programmet väsentligt stölrre än i Storbritannien.
Byggnadsprogramme t föcr 1.9,40 upptar 2 slagskepp, 2 kryssare,
8 jagare och 8 ubåtar - tillsmmnans :130,000 to,n - och dessutom
skola de båda stora hangarfartygen Saratoga och Lexington undergå
genomgripande modernisering. Det har ännu inte meddelats, vilka
varv som S'lwla få dessa uppdrag. DeHa byggnadsprogram bidra r
emellertid kraftigt till ett fortsatt säkerställande av elen a.merikans'k a
varvsindustriens sysselsättningsgracl.
Efter Frankrikes kapitulation har Jrån USA konunit uppgifter,
som tala om en ytterligare ökad upprustning till s jöss. Ame,r ika
ämnar bygga on tvåoceanflotta, som skall komma att bestå a.v 3G
slagskepp, 20 hangarfartyg, 88 kryssare, 378 jaga re' och .180 ubåtar.
Detta byggnadsprogram skall vara genomfört :1.!)46(47 och kosta :1.0
miljarder dollar. :Med hänsyn till de färdiga och beställda krigsfartygen skulle detta innebära, att USA under do närmaste åren måst e
bygga ytterligare 12 slagskepp, 13 hangarfartyg. Härtill kommer
att ett stort antal av USA:s krig\Sfartyg uneler dc närmaste åren bli
överåriga och måste ersättas. Skulle man verkligen besluta ett genomförande av detta byggnadsprogram - och mycket talar för att
så S'k er -så förutsätter detta en avsevärd öknin g av kapaciteten både vad beträffar elen ame;rikanska varvsindustrin och de fö'l· varven
ar betande' in clustriern a.
(Ur a rt.. »Amerikas \Vertindus trie und Schiffbau » av Ob.-Reg.-l-tat
A. \Vulff, :Marinc-Rundschau, december 1.940.)

Norge.
Anbud för lJygganclet av en ny norsk isb rytare infordras f. n.
från norska varv. Den nya isbrytaren beräknas bli på 3,500' ton och
Jår en maskinstyrka pi't 6 . i1 7,000 hkr. Genom sin storlek och styrka

-86skulle fartyget alltså uppfylla all a dc krav, som slidlas vit
ta r0 både· i norska f a r vatten ocft på Svalbarcl.

L'll

is!JQ

(Aftonbladet 8 jAnuari :1941.)
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avsevärt lägre iin vaLl Jll<lll J'dill bör jan troddt• . Yilkct varv som skall
få uppdra get har iinnu inte bestämts.
(Mar ine-Runclsc hnu, 11o vu rnb cr :1040.)

Frankrike.

Chile.

Dail y Express l1ar sänt sin korrespondent Sc.Eton Delmer til l
Tanger, vari:l'rån clem1a givit sin tidning följ ande rappo•r t:
Marskalk Pctains jagare och torpedbåtar ha uneler den senaste
månael en passerat Gibraltar gruppvis två och t re. Den sista jagareskadern passerade fö r en vecka sedan. Från säker källa har ja g
er.fari t, att :fransmän1wns fö·rnämsta kryssare G ali ' onnii~n', .T e an Ll0
Vicnne och :M:arscillaisc s amt sla gskeppet St rasbourg alltjämt ligga
i Toulon. Förb<~r eclc.JsC'l' ha gjorts att fly tta dem söde r ut. I Oran
ligger fortfarande den skadade Dunkerquc•, som dock håller på att
åtet· farstittas i sjövtircligt skick. l Dakar ligger Richelien samt
kryssare och jagar<:, som stints elit för att s t>irka motståndet mot de
Gnulles landn~ngs[ö rsolk.
(Stockbolms-Tidn in gL·n 9 januari 19'41.)

J?ör.:;varsministern har s lutg iltigt <lcccvtcrat dt priYat J:öretag8
erbjudande ai.t bygga en stor torrdocka lll<'d möjlighet att ta emot
do amerikanska slagskepp på 40,000 ton, som äro unclor hyggnad.
Dockan skall byggas vid C ale ta l\1em brillo, en fiskarby på sydsidan
av Yalparaisobuktcn. Kostnad 5 milj. dollar.
(Procecdings, december :1940.)

Italien.
Under hösten har italienska mariaministeriet beviljats extra anslag. Sammanlagt 2,6[) milj. lire - fö rdelas på budgetåren 1940-40
- ha sålunda beviljats för utb ygg- and(' nv kustbo,f: ästningarna.
Ett annat extraanslag på 340 mi lj. lire skall täcka de geno111
kriget uppkomna nwrutgifterna för räkcnska1rsåret 1940j41.
(Marine-Hunclschau, novemher 1940.)

Holland.
En hclländsl-: s jöoJficcr, som f. n. vistas i London , l1ar meddelat
att vissa krigsfartyg, som i ännu icke färdigt skick fördes till Storbritannien under ockupationen av Holl and, nu hålla på att färdigbyggas och snart komma att ingå i dc allierades flottstyrkor. Den
största delen av den holländska marinen lyckades enl igt sagesmamtell
un dkomma och dess krigsfartyg ha aktivt deltagit i opera tioner på
olika världshav, s·ärskilt för att söka efter fientliga kaparo.
(Reuter 27 december 1940.)

Sovjet unionen.
Enligt dc ryska tidningarna komm<·r under ' r 1941. en ny tilllä gg-splats -för djupgående fartyg att anläggas i Revals hamn.
(D eut.srllC's Nac1Hichtenh1iro 2R clocembC'l' 1940.)

Jugoslavien.
Reparationskos•tnader na föir jagaren Ljubljana, som den 24 jan.
j940 sjönk i Sibenibukten och som of:ter ett besvärligt arbete bärgadrs i juni, borti lmns 0nligt C'tt 1nccldcl anclo från marinkommandot l) li

