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Arsberättelse i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria år 1941. 

Avgiven vid KOMS:s högtidssammanträde den 15 november 1941. 

Av ledamoten, kommendörkaptenen av 2 gr. R. Croneborg. 

(Forts. från häft. 12/41, sid. 730.) 

Ili. sjökrigshändelser i Medelhavet. 

Sjökrigct i Medelhavet har under den tidsperiod årsberät

telsen omfattar varit utomordentligt livligt och skickelserikt 

{)Ch där vunna erfarenheter komma säkerligen bliva av största 

betydelse för sjökrigskonstens utveckling. En sammanställ

ning av krigshändelserna i Medelhavet från Italiens inträde i 

kriget till den l april 1941 har emellertid tidigare varit in

förd i Tidskrift i Sjöväsendct, varför läsaren hänvisas till 

11ämnda uppsats''') beträffande det sjöstrategiska utgångsläget 

{)Ch fioltornas uppgifter. 

Italienska sjöförbindelser m ed Libyen under 1940. 

I början av oktober 1940 hade en italiensk offensiv mot 

Egypten under marskalk Grazianis befäl nyligen igångsatts. 

Betydande ilalienska anfallsstyrkor voro därför samlade i Cy

renaica, där även mycket stora förråd i förväg hade upplagts. 

Försörjningen av dessa trupper fordrade likväl omfattande un-

*) »Erfarenheter av sjökriget i Medelhavet», av B. Lind af Ha

geby s. 401, 7 :e häftet, 1941. 

Tidslo·ift i Sjöväsendet. l 
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derhållstransporter över havet utgörande betydelsefulla an 
fallsmål för de engelska sjö- och flygstridskrafterna . Om den 
engelska flottan kunnat utan risk vara baserad på Malta, hade 
dessa italiensk3. sjötransporter sannolikt knappast varit möj · 
liga alt genomJöra. Så var emellertid av kända skäl icke fallcl. 

Dc brittiska operationerna i avsikt alt försvåra och hindra 
dessa transporler synas huvudsakligen beslått i upprepade flyg 
bombanfall mot Tripolis, Benghasi och Tobruk särskilt under 
oktober och november, varvid hamnanläggningar och trans
porlfartyg uppgåvas skadade eller förstörda. Dc italienska sjö
transpor terna ha därjämte otvivelaktigt utsatts för angrepp av 
engelska ubåtar baserade på Malta. Resultatet av dessa ubåts
operationer är föga känt. Ubåtskriget i mellersta Medelhavet 
var dock sannolikt för bägge parlers ubå tar särdeles förlust
bringande. Troligt är även, alt dc briUiska angreppen mot 
italienarnas underhållstransporter sjöleeles väsentligen bidragit 
till aU marskalk Grazianis offensiv helt avstannade och seeler
mera byttes i nederlag. Enligt uppgift lära nämligen inga i trr
lienska transporter under december ha nått Cyrenaica. 

Brittiska konvojoperationer unclet oHober m. m. 

Det mest framträdande draget i sjökriget i ~\'Icdelhavct 

vintern 1940-41 utgjordes av kampen om dc engelska sjöför
bindelserna längs den stora imperievägcn Gibraltar-Malla
Alcxandria. I god tid före Italiens inträde i kriget i juni 1940 
hade den brittiska sjötrafiken till Ostindien omlagts runt Kap. 
Inför den italienska offensiven mot Egypten gällde det emel
lertid alt snabbt förstärka general vVawells arme med trupper, 
flyg, vapen och andra förnödenh eter. Härför erforderliga sjö· 
transporler synas ha organiserats i övervägande utsträckning 
från hemlandet till Gibraltar och vidare genmn Medelhavet i 
hela dess längd. För transporterna reserverades ett betydande 
brittiskt tonnage bestående av moderna snabbgående fartyg 
företrädesvis sådana, som i fredslid voro avsedda för kött 
transporter till England. 
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Den 3 oktober rapporterade brittiska amiralitetet, att sjö
styrkorna i Medelhavet den 29 scptcmbcr-2 oktober företagit 
en »rensningsaktion » i Östra och Mellersta :Medelhavet, varvid 
bl. a. militära förstärkningar landsatts på Malta. Det medele
lades vidare, att en italiensk sjöstyrka inrapporterats till sjöss 
av det brittiska flyget, men att denna sjöstyrka >> var på väg 
mot sin bas med stor hastighet. Det blev följaktligen ick e 
möjligt alt leverera drabbning ». Det sedan länge vänlade sjö
slaget mellan engelska och italienska sjöstridskrafter uteblev. 
Den bri tti ska flottan anfölls vid tre tillfällen av ilalienska 
flygpl an. Enligt ilalienska rapporter träffades därvid ett 
engelskt slagfartyg av flygtorpcd. - I samband med dessa 
operationer utfördes natten mellan den 2-3 ok tober cH bom
bardemang med ett engelskt örlogsfartyg av flott- och flygba
sen Slampalia på Tolvöarna. Denna me tod aU sammankoppla 
konvojskyddet med offensiva operationer visade sig även i 
f'ortsällningen utgöra grundtanken i amiral Cunninghams glän·· 
sandc strategiska kombinationer. 

De brittiska konvojoperationerna i Medelhavet synas m er
endels ha u tförts så, att konvojerna utgått från Gibraltar skyd
dade av viceamiarl Samervi iles slagfartyg, h angarfartyg och 
lätta fartyg. Samtidigt h ar amiral Cunningham m ed en eller 
två operalionsgrupper ur Alexnndriaeskadcrn gått till sjöss, för 
att i närheten av :Malta övertaga konvojskyddet. Därigenom 
skapades erforderlig kraftkoncentration vid konvojens passage 
genom Mell ers ta Medelhavet. I samhand hänned har dess· 
u tom åtmins tone för de lätta far tygen tillfälle beretts aU kom
pietLera bränsleförråden i La Valctta. Endast undantagsvis 
torde däremot såväl en ostgående som en västgående konvoj 
samtidigt ha passerat genom Medelhavet. 

Redan den 10 oktober voro dc engelska sjöstyrkorna i t~I~· 
delhavet åter i färd med en omfattande konvojoperation. Brit
tiska amiralitetet meddelade sålunda den 15 oktober efter sjö
styrkornas återkomst i hamn, a lt Medelhavsflottan utfört ett 
omfattande svep i Östra och Mellersta Medelhavet. Därvid ha
de den ita lienska huvudstyrkan icke ia kttagits till sjöss. Däre-



-4-

mot erhölls kontakt med italienska kryssare och jagare, vilka 
utsänts på patrullering syd om Sicilien. Natten den 10-11 
oktober påträffade nämligen dessa enligt uppgift »mycket sto
ra engelska flottstyrkor nära Malta». Den brittiska kryssaren 
Ajax sänkte därvid de två sn1å italienska jagarna Alcione och 
.-iriel samt skadade den italienska jagaren Artigliere. Denna 
togs dock p:t bogsering av en annan tillskyndande italiensk ja
gare. N~ir Ajax ånyo dök upp, kaslade den bogserande jagaren 
loss och lyckades undkomma. Sedan besättningen lämnat far
tyget, sänktes Artigliere av kryssaren York. Enligt ilalienska 
rapporler sänkles även en engelska kryssare under nattstriclen. 
Ajax synes i varje fall ha blivit skadad, men kunde föras till 
Alexandria för reparation. En skadad engelsk kryssare har 
även iakttagits inlöpa i Gibraltar några dagar senare. På mor
gonen elen 11 utsändes italienska flygförband mot en brittisk 
sjöstyrka på väg ostvart. Av italienarna rapporterade träffar 
å engelska fartyg förnekas av elen brittiska kommuniken. Den 
ostgående engelska konvojen angreps ånyo den 15 oktober i 
Östra Medelhavet av italienskt flyg, varvid kryssaren Liverpool 
erhöll en torpedträff av flygtorped , varjämte en bombträff notc
rades på ett transportfartyg. Liverpool kunde emellertid uppnå 
Alexandria. I samband med de brittiska stridskrafternas an
komst till denna sin huvudbas utsattes de natten den 15-16 
oktober för elt italienskt flygbombangrepp. 

Nästa engelska konvoj från Gibraltar synes ha avgått den 
18 oktober. Huruvida denna konvoj utsatts för några an
grepp är icke känt. Följande dag angreps däremot engelska 
krigsfartyg, s·om eskorterade en sannolikt västgående konvoj 
i Östra Medelhavet av italienskt flyg, som uppgav sig ha er
hållit bombträffar på en 10,000-tonkryssare. 

Det var sannolikt framförandet av brittiska konvojer ost
vart genom Medelhavet under oktober och november, som se
dermera möjliggjorde elen engelska offensiven mot Cyrenaica 
i december och januari. Erfarenheterna från de italienska ja
garnas angrepp nallen elen 10-11 oktober föranledde engels
männen att sedermera företrädesvis passera sundet mellan Si
cilien och Tunis under dager. Riskerna vid flygangrepp synas 
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sålunda ha bedömts mindre än riskerna vid nattliga torped
angrepp. 

Under oktober inträffade i Medelhavet i övrigt ett par me
ra anmärkningsvärda sjökrigshändelser. Natten den 15- 16 
oktober uppläckte den italienska ubåten Toti' i Mellersta Me
delhavet en engelsk ubåt av Perseus-klassen. En härftig strid 
uppstod på nära håll - enligt uppgift nedgående till 30 m -
varvid den engelska ubåten sänktes med torped. 

I början av november ansågs en tysk aktion över Spa
nien mot Gibraltar ingalunda utesluten. Okända flygplan ut
förde bombanfall mot denna för engelsmännen så betydelse
fulla örlogsbas, vars försvarsanordningar och besättning synes 
ha ytterligare förstärkts. Den 4 november övertog Spanien 
förvallningen av den förut internationella Tangerzonen, vilket 
betraktades som ett ökat hot mot de brittiska intressena vid 
Gibraltarsnnd. Tanger utnyttjades därefter som tillflyktsort 
för tvt't skadade italienska ubåtar, vilka där reparerades under 
förra hälflen av november. 

Genom den b1itliska bevakningen i Gibraltarsund ute
stängdes Italien från förbindelse med världshaven, men detta 
aällde icke beträffande italienska ubåtar, som trots engelsk. t> 

ubåtsjakt här utpasseradc för deltagande i kampen mot de 
engelska sjöförbindelserna. 

Kriget Italieu-- GreUand. 

Den 28 oktober överlämnade ilalienska ministern i Athen 
ett ultimatum, vari Grekland beskylldes för att ha bl. a. låtit 
sina territorialvatten, kuster och hamnar användas av den brit
tiska flottan, varjämte långtgående krav framställdes. Den 
grekiske statsledaren Metaxas förklarade emellertid, att Grek
land skulle slåss till det yttersta för sin frihet och självständig
het. Då England garanterat Greklands självständighet, m ed 
följde automatiskt engelskt understöd. Detta utgjordes dels 
av sjömilitär samverkan, dels underslöd av brittiska flygvap
net, vidare leveranser av kol, olja och livsmedel samt framför
allt stora sändningar av krigsmateriel. För England innebar 



-6-

Greklands inträde i kriget en avsevärd förbättring av det sjö
strategiska läget i Östra Medelhavet. För den brittiska sjö
krigföringen blev det särskilt av stor betydelse att kunna ba
sera på grekiska hamnar, företrädesvis i Sudabuktcn på Kreta. 
Aven innebar den grekiska örlogsflottan ett ingalunda betydel
selöst tillskott till dc gemensamma sjöstridskrafterna i Östra 
Medelhavet. Det sålunda för England förbättrade utgångslä
get i Östra Medelhavet innebar givetvis en m.olsvarande för
sämring för Italiens sjökrigföring och sjöförbindelser. Genom 
kriget med Grekland försvårades eller snarare omöjliggjordes 
sjöförbindelser med Tolvöarna och avbröts all italiensk sjö
trafik genom Egeiska havet och Dardanellerna. Framförallt 
i avseende å den rumänska och ryska oljan innebar detta ett 
allvarsamt avbräck för Italien. 

sjökrigshändelserna började med ett italienskt landstig· 
ningsförsök i mindre skala på Korfu, vilket avvisades, samt 
från grekisk sida genom utläggande av mineringar i Fatras
bukten m. m. Snart följde de så att säga sedvanliga flygbomb
anfallen mot örlogsbaser och andra hamnar. Dylika anfall 
insattes sålun'da mot dc grekiska västkusthamnarna Preveza, 
Argostohon och Navarino, mot Patras och Lcpanto vid Korin
tiska sunden samt mot Piraeus, Vo1os och Saloniki vid Egeiska 
havet. Dc besvarades med engelska flygbombangrepp 1not ita
lienska hamnar på bägge sidor av Otrantosundet såsmn Brin
disi, Durazzo, Valona och Sanli Quaranta. 

På bäda sidor ingrepo sjöstridskrafter i krigshändelserna 
vid grekiska nordvästkusten. Italienska örlogsfartyg bombar
derade bl. a. Korfu den 29· november, varjämte brittisk-gre
kiska sjöstridskrafter bombarderade Santi Quaranta elen 1 de
cember och lämnade vid flera tillfällen taktisk medverkan till 
trupperna i land. 

I Egeiska havet synas italienska ubåtar ha uppträtt, dock 
utan större framgäng. Fyra italienska jagare från Rhodos 
besköto den 20 november en stad på Samos. Härtill synes 
Halienarnas marina verksamhet från Tolvöarna tillsvidare ha 
inskränkt sig. Förhållandena på dessa öar blevo i början på 

·december ganska bekymmersamma p. g. a. brist på allehanda 

-7-
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förnödenheter , vilket föranledde den italienska guvernören där 
städes att begära avsked. 

Kriget i Albanien m edfö rde under november och dec·em 
ber betydande grekisk a fr am gångar lill lands. Grekisk a flot
tan jämte engelskt flyg understödde operationerna i land ge
n om en ergisk verksamhet mot de ilalienska trupp- och un
derhållstransporterna över O tranlosu ncle l. och Adriatisk a h a
vet, mot vilka särskilt grekiska ubåtar opererade med fram 
gång. I mitten av decem ber erövrade grekerna den alban ska 
hamnen Sanli Quaranta, var igenom de iialicnska transporterna 
hänvisades till Valon a och Durazzo såsom urskcppningsham
nar. Trycket mot dessa förbindelser tvingade italienarna att 
draga tillbaka transportlinjerna nordvar t i Adriatiska havet 
och att delvis ersätta sjötransporterna med flygtransporter. 
Härtill bidrog även de av engelska sjöstyrkor företagna fram
stötarna mot Olrantosundet. Förutom den framstöt, som ut
fördes i samband med angreppet mot Taranto, utfördes en 
andra större framstöt natten den 18-19 december, då kryssa
re och jagare ur Alexandriaeskadern framträngde till Bari och 
Durazzo, varjämte Valona utsattes för bombardemang av slag
skepp. Förelagen föregingas av spaning med grekiska sjö
stridskrafter. 

Tanmtoföretoget oclz dess )'öljcluerkningor. 

Under den 8-15 november utförde den engelska Medel· 
havsflottan i samband med framförande av en konvoj genom 
Medelhavet en serie operationer, som kulminerade i angreppet 
mot Taranto. Italienarna rapporterade, att de natten den 
9-10 i Mellersta Medelhavet med ubåtar anfallit en engelsk 
flottstyrka bestående av ett hangarfartyg och två slagskepp, 
varvid träffar inregistrerades, och att dc därefter den 10 an
fallit samma styrka med bombflygplan, varvid ett slagskepp 
av Ramillies-klassen och ett hangarfartyg uppgftvos träffade. 
Natten den 10-11 anföllo italienska ubåtar åter den engelska 
k onvojen på väg ostvart. Den 11 anföllo bombflygplan från 
h angarfartyget Ark Royal tillhörande Gibraltareskadern ham~ 
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nen o ch aerodromen i Gatania på Sicilien . Italienarna å sin 
sida ai1föllo den 11 med bombflygplan brittisk a fartyg i s uda
bukten på Kreta , var vid två kryssare uppgåvas tri.iffaclc. Na tten 
den 11- 12 utförde torpedflygplan från h an garfartygen Eogle 
och Illus trious det för elen itali enska flottan så ödesdigra an
fallet m ot italienska slagskepp och k ryssare i Taranlos h amn . 
E lva torpeder avfyrades m od r esulla t a lt :slagskeppen Littorio , 
Conte d i Couour och troli gen Andrea Dorio t räffades, varvid 

Cauour sänktes och de b ägge övriga svårt skadade<;. Enligt 
engelsk uppgift blevo även två kryssare skadade. 

Samtidigt med angreppet mot Taranto trängde dc brilliska 
kryssarna Syclney, Ajax och Orion in i Otnmtosundct och på
träffade dä r en italien sk konvoj om fyra farlyg, eskorterade 
av två jagare, på väg från Valona till Italien. Tre av trans
portfartygen förstördes. 

Den 14 november upprepades det engelska flygangrcppel 
m ot Taranto. Samma dag anföllo italienska torpcuplan den 
engelska konvojen i Östra Medelhavet, varjämte den 13 och 
15 bombanfall utfördes mot Alcxandria, varvid slugskeppet 
Lormine säges ha blivit skadat. Den 15 återvände Alexandria
eskadern till sin bas efter 7 % dygn till sjöss. 

Det engelska företaget mot Taranta innebar, alt hälften 
av elen italienska flottans slagskeppstonnage sattes ur strid
bart skick . England erhöll en avsevärd överlägsenhet i ~1c 

delhavet ifråga om slagskepp och hela makthalansen i delta 
hav förändrades. För Italien innebar detta en molgång av 
betydande mått. En omedc]bar följd var, att övriga till Ta
ranta förbgda ej skadade italienska örlogsfartyg, nämligen tre' 
slagskepp, åtta kryssare och ett antal jagare lämnade hamnen 
och troligen avgingo till Caglim·i eller möjligen Neapel. 

Den 17 november gick enligt tyska uppgifter den ilalien
ska flcllan till sjöss för att angripa en från Gibraltar komman
de engelsk eskader, kanske även för att stärka personalens 
tillförsikt efter katastrofen i Taranto. Framstöten gick mot 
Sardiniens sydspets och därifrån i riktning mot afrikanska 
kusten dock utan att sammanträffa med brittiska örlogsfartyg. 
Dessa uppgåvas h a girat undan. 



-10-

Den 27 november ägde en sjödrabbning rum i närhetten 

av Cap Teulada på Sardinicn mellan den brittiska Gibraltar

eskadern och en i laliensk sjöstyrka med slagskeppen Vittario 

\ 'eneto och Giulio Cesare som huvudstyrka. Den engelska 

styrkan under viceamiralen Samerville bestålende av sanno

likt två slagskepp typ Malaya, slagkryssaren R enow11' och han· 

garfartygct Ark Royal jämte kryssare och jagare, skyddade 

troligen en konvoj på väg ostvart, när den väster om Sm·di

ni·en genom flygspaning erhöll känning med den ilalienska 

s tyrkan. Vid middagstid erhölls taktisk kontakt mellan de 

italienska slagskeppen och brittiska kryssare, vilka .senare 

måslc öka avståndet till motståndaren. Sedermera ingrep Re

nown i striden, som synes h a förts på stora stridsavslånd. En

dast den italienska jagaren Lanciere blev allvarligt skadad. 

Engelska toq)edflygplan gingo lill angrepp, dock sannolikt 

utan framgång. Under eftermiddagen m1föllos de engelska far

tygen, som efter striden styrde sydlig kurs, av italienska bonl!b-

1lygplnn. Ett slagskepp, ett hangarfartyg och en kryssare upp
gåvas därvid ha blivit träffade. ~alten den 27-28 anföll en 

italiensk ubåt i Siciliensundet en från Malta kommande engelsk 
kryssare, som_ träffades av en torped. Den 29 november an

greps en engelsk sjöstyrka i närheten av Malta av italienska 

flygstridskrafter, varvid ett s lo rt krigsfar tyg uppgives ha bli
vit hombträ.ffat. 

Den 2 december försökte italienska torpedflygplan efter
likna det engelska angreppet mot Taranto genom aU anfalla 

två brittiska kryssare till ankars i Sudabuklen på Krda. Dc 

engelska kryssarna lära dock till skillnad mot dc italienska 

slagskeppen ha varit skyddade av torpcdnät, varför träffresul
tat uteblev. 

Efler sjöstrielen utanför Kap Tenlada synes dlcn ilalienska 

flottans huvudstyrka ha baserats på Neapel. Natten den 14-

15 december utförde engelska flygplan med stor aktionsradie 

elt bombanfall mot Neapel, där bl. a . två italienska slagskepp 

lågo förtöjda. Kryssaren Pola blev därvid Lriiffad. Oriente

ringen för dc engelska flygplanen har givetvis underlättats 
genom skenet från Vcsuvius. 
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Den italienska flottans i huvudsak defensiva uppirädand~ 

h a r redan varit föremål för m~mga utläggningar. I avsaknad 

av fullständiga uppgifter om förutsättningarna för dess vetk

samhet är det ytterst vanskligt att ännu fälla något slutgiltigt 

omdöme härom. Katastrofen vid Taranto utgjorde i varje fall 

ett ytterst kännbart bakslag och föranledde bl. a. att amiral 

Cavagnari ersattes av amiral Riccardi såsom chef för den ita

lienska marinen. 

Tysk flygk är ingriper i Medelhavet. 

I början av januari in trädde en tydlig förändring av det 

sjöstrategiska läget å Medelhavet genom att en tysk flygkår 

baserades på Sicilien. Denna åtgärd synes ha förorsakats av 

de italienska motgångarna till sjöss och i Cyrenaica. Tysk

land tvingades härigenom att ingripa till axelbroderns hjälp. 

Hur slora tyska flygförband, som överfördes till Ilalien , är 

icke känt, men deras inverkan blev i varje fall b etydelsefull. 

Under tiden den 7- 8 januari utförde de engelska eskad

rarna en omfaltandc konvojoperation i avsikt att ti!Iföra Grek

land vapen och andra förnödenheter. Den brittiska konvo

jens passage genom sundet mellan Sicilien och Tunis föregicks 

av ömsesidiga flyganfall dels italienska mot flygplats på Malta 

och dels engelska mot ~lessina och Neapel. Den 10 januari på 

morgonen upptäcktes skyddsslyrkan till elen från Gibraltar 

kommande briUiska konvojen av patrullerande italrcnska tor

pedbåtar ej långt från Pantellaria. Två torpedbåtar gingo till 

torpedanfall och erhöllo enligt italiensk uppgift lorpcdlräffar 

på en brittisk kryssare. Torpedbåten Cigno sänkles härvid 

genom artillerield från engelska kryssare och jagare, medan 

den andra möjligen undkom. Senare på förmiddagen gingo 

två italienska torpedplan till anfall, och fällde mot h angarfar

tyget lllustrious åtminstone en torped, som enligt engelsk ut

sago passerade slrax akter om fartyget. Vid middagstid in

satte femton Lyska störtbombplan en serie anfall mot dc brit

tiska örlogsfartygen. Anfallet utfördes enligt engelsk uppgift 
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med stor skicklighet och hänsynslöshet. lllustrious erhöll där

vid en träff av en 500 kg. bomb. Explosionen torde ägt rum 

under flygcläck , men pansardäcket h ar sannolikt begränsat 

verkningarna. Engelska jaktplan hade dessförinnan gått upp 

och lyckades nedskjuta två tyska flygplan. Vidare synes 

Soutlwmpton ha erhållit en bombträff vid detta anfall. Sent 

på eftermiddagen utsattes den engelska eskadern för ytterli

gare ett anfall av tyska störtbombplan, varvid lllustrious nätt 

och jämt undgick att ånyo bliva träffacl. Enligt tyska och 

italienska uppgifter blevo emeller tid ett slagskepp av Mala ya
klassen, en kryssare och två jagare träffade av flygbm -

ber. Engelsmännen erkänna förutom att Illustrious blivit 

träffad, all kryssaren Soutlwmpton och jagaren Gallont blevo 

skadade. Sedermera meddelades att Soutlwmpton hade sänkts 

av de brittiska farlygcn sedan eldsvåda ombord tagit sådan 

omfattning, alt farlyget måste övergivas. Illustrious inlöpte 

till Malta för reparation. Det uppgives därjämte från Gibral

tar, att Malaya där in löpt i simdat tillstånd den 18 januari. 

Ä nn följande dag synes konvojens skyddstyrk a lm utsatts 

för fiygbmnbanfall, varvid en kryssare av Birminglwm-klass 
uppgives ha erhållit en bom.bträff. Sannolikt var delta krys

sm·cn Gloucester, som sedermera inlöpte skadad till Alexandria. 

Dessutom uppgiva italienarna, att hangarfartyget Eagle sam

tidigt skulle ha träffats av en flygtorped syd om Kreta . 

Den brilliska konvojen, som omfattade ett stort antal far

tyg - det har uppgivits ända till 120 - synes helt ha und

gålt de upprepade angreppen. Sålunda meddelades några da-

gar senare, att en första brillisk konvoj med krigsmateriel 

från Storhritannien anlänt till Grekland, vars fartyg trots de 

tysk-italienska flyganfallen i Siciliensundet .oskadda onlänt 

till grekiska farvatten. Enligt en italiensk uppgift skulle un

der denna konvojoperation dc brittiska eskadrarna för femte 

gången under kriget ha mötts i Mellersta 1\Iedelhavet. 

Det lyckade tyska störtbombanfallet mot lllustrious och 

sänkningen av Soutlwmpton innebar otvivelaktigt en betydan

dc framgång för dc tysk-italienska vapnen, och man erkände 

öppet frän London att läget i :\1:edelhavct åtminstone för till-
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fälle t försämrats, varför den väsentligt längre transportvägen 

runt Sydafrika ytterligare aktualiserades. 
sjökrigshändelserna i Siciliensundet följdes av en serie 

tyska och italienska flygbombanfall mot Malta, vilka besva

rades genom engelska fl ygbombanfall särskilt mot Catania. 

Enligt engelsk uppgift voro anfallen i januari mot Malta myc

k et förlustbringande för dc angripande flygplanen. Tyskarna 

inrapporterade å sin sida flera träffar av tunga bomber å det i 

Malta liggande hangarfartyget Jllustrious. I början på februari 

m eddelade emellertid engelsmännen, att Jllustrious, som upp

gives h a erhållit samm anlag t sju fullträffar från tyska stuka

plan, hade för egen maskin och med 20 knops fart förflyttats 

från Malta till Alexandria. 
Maltas luftförsvar såväl jaktflyg som luftvärnsartilleri 

har visat s ig vara anmärkningsvärt segt. Ehuru ön har ut

satts för flera hundra flyganfall, kan den engelska örlogsbasen 

i La Valella alltjämt utnyttjas. Detta är av största intresse 

ur svensk synpunkt, då det visar, att örlogsbaser belägna in

till fientliga flygbaser genom vidtagande av effektiva åtgärder 

likväl kunna fylla sin uppgift. 

Den brittiska Cyrenaica-oj'j'ensiven. 

Eiter alll a ll: döm.a mycket omsorgsfulla förberedelser 

igångsalles den hrilliska offensiven mot Cyrenacia den 9 de

cember. Den underslöddes av upprepade artil:eriheskju!.niugar 

med brittiska sjöstridskrafler mot de ilaLie!1ska befästningarna 

och förhindelsern~t E'.ngs lmslen. H ärvid användes företrides

vis monitorer och kmonh:\lar bl. a. den från världskrigel l 3nda 

monilaren Terror, heslyckad med 2 - 38 cm kan, samt kanon

lx'ttRrna Aphis och Loclybird. Seclan iLalienarna h ade över

rumplats av hrillerna och fråntagits Sidi-el-I3arrani utgjorde 

Sollum och Bardia de viktigaste m illen för dessa bombardemang. 

Dc engelska fartygen ut<;al lcs emellertid härvid för upprepade 

:tngrcpp av ilalienska ub:'tlar och torpcdflygpLan. Då den full

sländigl öppna kusten icke kunde erbjuda de engelska sjö-
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stridskrafterna något nautiskt skydd, orsakade det italienska 
motsL<:mdet engelsmännen i böiJ~n vissa svårigheter. Under 
strirlerna i samband med Sollums erövring av engelsmännen 

den 15 december rapporlera italienarna, att en ubtrt sänkt en 
engelsk kryssare av Sou lhomplon-klass, ~amt att elt torpedplan 
erhalli t tr~iff a en annan brittisk kr_yssare, vilka uppgifter dock 

dementeras av engelsmännen. Dessa rapporlera å sin sida, alt 

ungcfi1r samtidigt två italienska ubåtar bLivit sänkla i farvatt
nen utanför B:udia. De ilalienska ub<~larna synas ha haft 

betydande sy:\righeter att komma till verkan p. g. a. ringa 
vallendjup och vattnets genmnskinlighel. 

Scdan Sollum erövrats utgjorde den sLarkt befi:islade lilla 
hamns-l:J.den Bardb nästa anf.lllsm[tl. Dc första dagarna av 

januari utsalles dc itlicnsk:1 slällning:1rna där för upprepade 
bombardemang dels av monilaren Terror jämte kanonbåtar, 

dels tivcn :w engelska sbgskcpp och jagare. Dessa sen<Jrc an-

föllos utan framg~mg av ilalienska flygplan. Den 5 januari 
1 apilulerade Bardia. Den brilliska framgangen Lillskrcvs bl. a. 

den mönslergilla samverkan melhm fJollan samt flyg- och 

armcstridskr~flema. Dc brilliska sjöstridskrafternas medverkan 

koslo.de dock förluslen av k:monhåten Aphis samt torpedträffar 
från ilalienska ubåtar i monilaren Terror och kryssaren Sussex. 

Nästa m~d för dc brittiska operationerna var Tobruk. On
der fr::tmryckningen längs kuslen hade engelsmännen en oskalt-· 

h:tr fördel genom möjligheten all ulny llja sjöförbindelserna för 

trnpp<'rnas försörjning i all synnerhel med valten samtidigt 

som ilalienamas huvudförbindelselinje längs kusten kunde av
skäras genom m:1rina operationer. Tohruk utgjorde elt mål 

av betydande värde, vilket ocl,s[l engelsmännens senare envisa 
förwar av staden har visat. Tobruk är nämligen förutom örlogs

och fl)rgbas den b:'tsta hamnen på den nordafrikanska kusten 

mellan Alexandria och Tunis och därvidlag hältre än såväl 
Tripolis som Bcnghasi. Den 22 januari erövrade de brittiska 

trnpperna Tobruk, som dc<>Sförinnan hade utsatts för omfaltan·

dc flygbombanfall och bombardemang från brittiska sjöstrids

krafter under den föregående natten. I hamnen anträffades 

- 15 --

vraket av den gamla kryssaren San Giorgio, som av italienarna 

begagnats såsom. ell slags hamnhatleri. 
Pnder de forLsalla operationerna i Cyrcnacia, vilka ledde 

fram till Benghasis fall den 7 februari och offensivens slutliga 

avstannande invid fortet el Argehlia i östra delen av den stora 

Syrlenöknen, synas de brittiska sjöslridskrafterna huvudsakligen 

ha medverkat till skydd av egna sjöförbindelser längs kusten. 
Dc sjöstrategiska följderna av den brittiska Cyrenaicaof

fensiven voro betydande. Genom att behärska såv-äl Kreta som 

Cyrcnaica med tillgång till örlogs- och flygbaser pil bägge håll, 

hade Storhritannicn tillsvidare effektivt s'äkral si Lt hcrrav~llde i 

östra Medelhavet. Genom erövringen av Tobruk och Bcughasi, 

- varav den sen:::<re staden är försedd med en konstbyggd 

hamn, som ::mscs vara användbar för fartyg upp <ill kryssares 
storlek - hade lv~t goda örlogsbaser lwmmil i engelsmännens 

besittning. Del engelska folket jublade. BriLliska trupper 

kunde nu frigöras för offensiv mot Abcssinien. Dc politiska 

följderna voro även betydande. Ilaliens tillförsikt var skakad, 
vilket torde ha föranlett ytterligare tyska stödaktioner. 

Brittiska iransporter genom Röda havet. 

Ehuru dc brittiska konvojerna genom Medelhavel under 

vinlermånaderna kanske i främsta rummet sörjde för tillförsel 
av v2.pen och ammunition Lill de engelska stridskrafterna i 

Egypten, s ~t voro fö,r dessa si1kerligen förbindelserna genom 

Röda havet minstlika belydelsdulla. Fdm sina baser i Massaua, 

Assab och Berhera kunde emellertid italienarna med där base
rade jagare, ubåtar och flygplan alh·arligt hota de brittiska 

transporterna genom nämnda hav. Della har säkerligen tvingat 

engelsmännen till en troligen ganska omfattande konvojverk

samheL Ilalienska flygangrepp mot brilLiska konvojer inrap
porterades i varje fall under oktober. Nallen den 21- 22 oktober 

angrep<~ itali enska jagare en av kryssare och jagare skyddad 
brittisk konvoj. Efter en strid med den engelska jagaren Kim-

berley uppgives därvid den ilalienska jagaren Francesco Nullo 
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ha sänkts av egen besättning. Efter denna sammandrabbning 
läto de italien.-ka stridskrafterna i Röda havet föga höm av 
sig under de kommande vintermånaderna. 

I februari ig:mgsaltes det engelska angreppet mot Abessi
nien. JJet föregicks och möjliggjordes olvivelal;:Ligt av omfat
tande brittiska sjö lranspm·ter bl. a. i Röda havet, ehuru därom 
föga är känt. Under fällt~tget mot Abessinien erövrade engels
männen dc ilalienska hamnama den ena efter den andra. Den 
viktigaste örlogsbasen var Massaua, vid vars fall den 9 april 
enligt engelsk uppgift fem italienska jagare sänktes, delvis av 
egna besättningar. Italienarna erkänna endas t förluslen av två 
jagare. Säkerligen ha dock även andra mindre italienska örlogs
fartyg, däribland motortorpedbåtar, gått förlorade i samband 
med hamnarnas erövrande. Ett märkligt undanlag måste dock 
antecknas. Fyra italienska ubåtar lyckades nämligen undlwm
ma och återvände så småningom till. hemlandet efler 80 dagars 
färd runt Afrika, en för den ilalienska flottan hedrande sjö
mansbragd. 

övriga sjökrigshändelser i Medelhavel under januari 
och · februari . 

Under vintermånaderna kämpade de grekiska trupperna sig 
långsamt fram över Albaniens snötäckla berg. Den grekiska 
flottans jagare och ubåtar stödde operationerna i land genom 
upprepade angrepp på de italienska sjöförbindelserna över 
Adriatiska havet. f'örst i mars förmådde italienarna insätta 
en större offensiv på landfronten, vilken dock blev föga fram
gångsrik. 

Del engelska understödet till Greklands krigföring bestod 
vid denna tid förutom av flyg i sjöledes framförda leveranser 
av vapen och andra förnödenheter. Med undantag av den stora 
konvoj en från Gibraltar i mitten av januari synas dessa skepp
ningar ha ägt rum medelst starkt skyddade konvojer från 
Egypten varvid vägen sannolikt har tagils väst om Kreta. Den 
24 januari angreps en dylik engelsk konvoj, som skyddades av 
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b l. a. två slagskepp, utanför Kreta av tyska bombflygplan. Åt
minstone ett slagskepp och två kryssare blcvo träffade av tunga 
bomber. I slutet av januari synes även en italiensk jagare ha 
Jwmmit till anfall mot en brittisk konvoj, val'vid en ångare 
uppgives ha sänkts. 

För alt minska det hot särskilt mot de brittiska konvojerna 
till Grekland, som utgjordes av tyska flygstridskrafter baserade 
på Tolvöarna, ockuperade engelska trupper den 25 februari den 
lilla ilalienska ön Castellorizzo ost om Rhodos, varvid där be-= 
fintlig flygbas förstördes. överskeppningen utfördes av två 
trupptransportfartyg skyddade av örlogsfartyg. Efter fullgjort 
uppdrag lämnade engelsmännen ön. Upprepade brittiska flyg
angrepp mot Rhodos utfördes under februari i liknande syfte. 

Den 9 februari i daggryningen utförde den brittiska Gibral
tareskadern ett överraskande och framgångsrikt bombardemang 
av Genua. I företaget deltogo slagfartygen Renown och Malaya, 
hangarfartyget Ark Royal, kryssaren Sl1e[{ield och lätta strids
luafler, samtliga under befäl av viceamiralen Somerville. Den 
brittiska artillerielden riklade sig mot militärt betydelsefulla 
mål i land och i hamnen liggande fartyg. Företaget komplet
terades av flygbombangrepp mot Livorno och Pisa. Det synes 
icke uteslutet, aU företaget huvudsakligen riktade sig mot be
farade tyska trupptransporter Lill Libyen utgående från Genua. 
Huru därmed än må förhålla sig, så utfördes angreppet med 
s tor skicklighet och så överraskande alt i lalienarna icke lycka
·des åstadkomma nämnvärt mots tånd. På återfärden utsattes 
de brittiska fartygen för ilalienska flygbombanfall, dock utan 
att träffas. Det för engelsmännen lyckligt genomförda företaget 
utnyttjades av den brittiska propagandan som. bevis för de 
·engelska esl,adramas herravälde i i\Iedelhavel. 

Den 22 februari förklarade brittiska amiralitetet, att ett 
stort område i lVIellersta l\1edelhaYel vore farligt för handels
sjöfarten. Omddet begränsades i ost av förbindelselinjen mel
lan Cap San la lVbria di Leuca (på Ilaliens ,,häl») och Benghasi 
samt i väst i huvudsak av förbindelselinj en mellan Cap Bon i 
Tunis och en punkt 30 sjömil väst om Cap Spartivcnlo (Sar-

Tidsleriii i Sjöväsendet. 2 
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diniens syd!>pels). Avsiklen med detta faraområde är emeller
tid icke fullt klar. Sannolikt riklade del sig i försla ha1~d mot 
de ilalienska <>jMörbindelserna mellan hemlandet och Tripolis, 
särskilt mot de tyska trupplra.nsporler, som vid denna Lid voro 
i full gång. I s~ fall var tydligen avsiklen all miner~ på de 
italienska färdvägm·na och utan varning kunna a ngn p a alla 
uppläckta fartyg. Det synes därenwt icke lrolig_L, att del pro 
klamerade faraområdet avsåg någon slags uppgtYelse av kon
trollen över Mellersta Medelhavet, liksom fall el synes ha vari t 
med vissa av engelsmänx1en prolda111erade minfarliga områdea 
i samhand med NorgeföretageL I varje fall ha hrilliska kon
vajer även sedermera framförts genom Medelhavel från Gi~)l·~l 
tar till Egyplen. Den 24 februari uppgives s_~tlunda en bnll1sk 
konvoj under stark eskort ha a11.gripits i Siciliensundelo av Ly~~~a 
störlhombplm1. ulan alt de engelska fartygen leda nagr~ for
lusler. Däremot är del sannolikt alt den brilliska koJn-OJVerk
samheten tillsvidare avsevärl minskades och att endas l relativt 
små konvojer tillsvidare komma till utförande. 

Tysk-italienska trupp/remsporler till Tripolis. 

De italienska vapnens upprepade misslyckanden un.der vin
termånaderna förm1.ledde Tyskland all s~tsom slöd insälla Lysl;:a 
stridskrafter. Så skedde i slulet av december genon den Lyska 
fl v" kårens förläggning Lill Sicilien. Som en följd :::.v det il ali
e1;~m ålertå"et i Cyrenaica igångsaltes därjämle i millen av 
februari tra:Sporl av tyska pansm·Lrupper från Ilalien till Tri
polis. Det närmare ulfärandet av dessa transporler ä~· h~ l j t i 
dunkel. Av allt alt döma blevo engelsmännen fullkomligt over
raskade av den styrka och offensivkraft dessa trupper sedermera 
utvecklade. I slutet av februari hälsades dessa trupper väl
komna i Nordafrika. Deras styrka torde högst ha uppgått till 
100.000 man, vari bl. a. ingingo tre pansardivisioner jämte flyg. 
transporterna ha sannolikt ägt rum mella~ hamna~ p~t Sicilien 
och Tripolis, milhända hitvis inom tunis1skl terntonalvatlen. 
Konvojerna ha troligen undandragit sig engelsmännens upp-
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n-1ärksamhet genom att passera Sicilianska sundet under mörker 
samt vid de Lider då de brilliska sjöstridskrafterna icke voro 
i'illstädes i Mellersta Medelhavet. Därigenom ha de brittiska 
ubåtarna i viss utsträckning kunnat undvikas. Engelslrn rap
porter om sänkning av ilalienska trupplra.nsportfarlyg särskilt 
under mars m ånad salmas dock icke. I början av april upp·
gavs sålunda fr:\n London, alt sedan januari 109.000 Lon ilali
enska fartyg hade sänk ls av de brittiska ubålarna i Medelhavet 
och att en stor del av dessa fartyg var.it på väg till Tripolis. 
Att de brittiska sjöstridskrafterna h är icke lyckades förhindra 
en betydelsefull överskeppningsoperalian är i varje fall tydligt. 

Brittiska truppirernsporter till Grekland. 

Genom kriget mellan Italien och Grekland kunde Slorhri
tannien e tablera örlogs- och flygbaser på Kreta, varifrån för
bindelserna mellan Italien och Tolvöarna kunde avbrytas. Un -. 
der vinlermånaderna kunde brittiska örlogsfloHan i samverkan 
med den grekiska därifrån kontrollera Egeiska havet och där
med även inloppen Lill Svar ta havet. Delta var såsom tidigare 
framhålils av ulomordenllig betydelse för den engelska krig-
föringen. Denna för Slorhrilannien så värdefulla strategiska 
posilion började emellertid alt hotas genom den tyska expan
sionen på Balkan. 

Redan i mitlen av februari sammanlräffade storamiralen 
Raeder och den ilalienska marins.Lahschcfen, amiral Riccardi, i 
Merana sannolikt för all fördela verksamhet och operalionsom
råden vid den plm1erade offensiven i Egeiska havet. Den i det 
föreliggande läget givna inkörsporlen för en tysk expansion i 
Egeiska havcl utgjordes av den grekiska hamnstaden Saloniki. 
Ett hcsiltnin gstagande av denna stad var därför den försla för
utsättningen, för alt tyskarna skulle kunna övertaga kontrollen 
av Fgeiska havet och Dardancllerna. En kapplöpning om Salo
niki blev följden. Infö·r hotet av elt tysk t angrepp uppgav 
Grekland sin förulvarande ovillighet att mottaga engelsl<a trup
per och i början av mm·s landslega dylil<a i Grekland. En serie 
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briltiska operationer för överskeppning ay trupper från Egypten 
till grekiska hamnar Log nu sin början och förorsakade en livlig 

sjökrigsverksamhet, som kulminerade i sjöslaget vid Cap 

Mata p an. 
Några närmare uppgifler om de brilliska konvojoperation

ernas utförande och omfattning föreligger icke. Sammanlagt 

överskeppades omkring 60.000 mau jämte vapen och annan 

materiel. Utskeppningshamnar torde företrädesvis ha varit 
Pireaus och andra hanmar i mellersta Grekland, men däremot 

icke Saloniki. Liksom tidigare synas de briUiska konvojerna 
ha passerat väst om Kreta. ILalienska ubåtar insattes till en 

början mot dessa. Ett resultat härav Yar i varje fall all en 

italiensk ubå t sänktes i början av mars. Effektivare vapen mot 

konvojerna utgjorde dock det tyska flyget. Den 16 mars an
grepo tyska torpedflygplan en brittisk eskader beslående av två 

slagskepp, sex kryssare och några jagare i närh eten av Cap 
Krio på Kreta. Bägge slagskeppen uppgivas ha blivit träffade 

av torpeder, vilket emellertid dementeras av engelsmännen. 
Den 21 mars anföllo tyska störtbombplan en slarkt skyddarl 

brittisk konvoj i farval tnen l<ring Kreta, varvid ett par tran

sporlfartyg uppgivas ha sänkts genom hombträffar. Samtidigt 
rapporterade italienarna ett flygtorpedanfall mot en engelsk 

kryssare likaledes i n~irheten av Kreta. Den 24 mars inrappor

terades ånyo ett tyskt flygbombanfall mot en slarkl skyddad 

brittisk konvoj sydväst om. Kreta. Som resultat uppgavs en 
tung bombträff mot ett brittiskt slagskepp. Enligt en kc·nlmu

nike från Alexandria förelog MedelhaYsfloLLan - eller snarare 
grupper ur denna - under tiden 21-24 mars operationer i 

Mellersta ;\{edelhavet för att skydda olika konYojrörelser. Det 

är troligt, att skydd av konvojer till Grekland därvid kombine

rade<; med skydd av transporter västerifrån. Sannolikt har man 
vid delta tillfälle mött det nya hangarfartyget Formidable, som 

<;trax däreller uppgavs ha förenat sig med den brittiska Alex

andriae~kadern såsom ersättning för den skadade Illuslrious. 

Nallen den 25-2fi mars utfördes ett italienskt angrepp mot 

Sudabnklen och där ~iggande örlogs- och transportfartyg. An-
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fallet utfördes a Y attackbålar (mezzi navali d' assallo ), Yilka 

torde framförts till närheten av Kreta medelst mera sjögående 

stridskrafter. E tt brittiskt örlogsfartyg uppgives ha sänkts. 
Den 28 m:1rs utkämpades Medelhavskrigets hittills betydel

sefullaste sjödraJJbning. Italienarna synes ha planlagt en kmn
binerad framslöt med sjö- och flygslridsl<rafter mot dc brittiska 

sjöförbindelserna till Grekland. De ilalienska stridskrafterna 

besli'tende av <>lagskeppet Villario Venelo, åtta kryssare och nio 

jagare slölle fram mot farvattnen syd Kreta. Britlisk flygspa

ning har dock tydligen i tid varnat amiral Cunnigham, som 
omedelbart gick till sjöss från Alexandria. Fyra brilliska krys

sare erhöllo syd ön Gavdos känning med italienarna och togo 

under flera timmar jakt sydostvart När sedermera brittiska 

huvudstyrkan beslående av slagskeppen \Varspite, Valiant och 
Barham jämle hangarfartyget Formidable närmade sig, togo 

it:lli enarna i sin Lur jakt nordvästvart Del var troligen under 

denna jaklslrid, som Villario Venelo och Pola blevo träffade av 

torpeder frfm engelska flygplan. Enl igt engelsk uppgift opere
rade därj!im1e en annan Jlaliensk sjöstyrka bestående av två 
slag<>kepp av CcwoLir-klass, tre kryssare jämte jagare längre 

västvart. Denna styrka dellog icke i striden. Efter mörkningen 

undkom Villario \'cneto, trots nedsalt farl, sina förföljare . Där
emot blev den torpedskadade Pola åtföljd av Zara och Fiumc 

samt y tterligare en kryssare under mörker upptäckt och san
nolil't överrask:1cl :w de brittiska slagskeppen. Delta inträffade 

sydväst om Greklands sydspets Kap Malapan, som givit sjö

striden dess namn. Under den följande nattstriden sänktes 
Pola. Zam och Fiume samt de bägge jagarna 1\laeslrale och 

Vincen:-o Giobcrti. Några grekiska jagare medverkade på eng

elsk sida i operationerna och bärgade en del överlevande från 
de siink ta italienska fartygen. Bägge parter kombinerade sina 

framslötar mecl Ilygoperationer, engelsmännen genom ett bomh

anfall mot flygbasen Lecce i närheten av Brindisi, där tyskt 

flyg var baserat, samt tyskar och ilalienare genom bomb- och 
torpedflygangrepp mot engelska örlogs- och transporlfartyg i 
fanallnen kring Krela. Nngra fartygsförluster erkännas dock 
icke av engelsmännen. 
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Sjöslaget vid Kap Matapan innebar en betydande framgång 
för amiral Cunningham och säkrade tillsvidare sjöförbindelser · 
na fråiJ.'l. Egypcen till Grekland för angrepp från ilalienska öve>r
vattensstridskrafter. Den italienska framstö.ten misslyckades 
däremot i sin uppgift aU störa ·de engelska sjöförbindelsem a, 
varjämte den ilalienska flottan avsevärt reducerades och ännu 
ett av dess moderna slagskepp skadades. 

Ytterligare angrepp mol de engelska sjöfö,rbindelserna till 
Grekland utfördes i början av .maTs av tyska bombflygplan mot 
engelska konvojer i närheten av Krda. 

Brit lislw sjökrigsopcmlioncr i samband med den tysk-ilalienska 
Cy renaicao f fensiven. 

Den 2c! mars ig~mgsaUes den tyska offensiven 1not Cyrenaica 
d. v. s . några dagar före stalsvälvningen i Jugoslavien, som blev 
startsignalen för den tyska offensiven på Balkan. Den 3 april 
utrymdes Benghasi av .engelsnrännen. Den 12 apPil besalles 
Bardia varigenom Tobruk blev kringränt. Några dagar senare 
hade offensiven nått fram till Sollum-·området, där den stop· 
pades. S~t vitt de l är känt genomfördes denna offensivrörelse 
bngs den afrikanska kusten utan stöd av samopererande itali
enska sjöstridskrafter. 

Den brittiska flottan, som föru t knappast lyckats effektivt 
fö,rsv~ua dc tysk-iLalienska sjöförbindelserna till Tripolis, in
satte nu energiska operationer mol dessa. Sålunda utförde 
engelska kryssare och jagare nallen till den 16 april ett anfall 
nJJot en italiensk konvoj på sydgående mellan Sicilien och Tri
polis, varvid enligt engelsk uppgift tre iLalienska jagare och 
fem transporlfartyg gingo förlorade. Engelska jagaren Mohawk 
sänkles under striden av en torped. Ungefär samtidigt synes 
llriUiska sjöstridskrafter ha bombarderat tysk-ilalienska ställ
ningar vid Sollum. - Några dagar därefter, den 22-23 april 
utförde tre slagskepp ur Alexandriaeskadern en framslöt i Mel
lersta Medelhavet. I dagningen den 22 bombarderades Tripolis, 
varvid fartyg i hamnen skadades. Som vanligt synes denna 
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fran1s'töl ha slått i samband med en konvoj operation. Tyska 
bombplan rappaderades nämligen den 23 ha anfallit en brittisk 
konvoj på Yäg från Malta till östra Medelhavet, varvid två 
engelska jagare skulle ha sänkts. Det förtjänar påpekas, alt 
(lenna brittiska framslöt med slagskepp utfördes ungefär sam
tidigt med den brittiska evakueTingen av Grekland, där insät
tande av slagskepp såsom skydd troligen icke ansågs lämpligt. 

Den 6- 12 maj utförde brittiska sjöstridskrafter en omfat
t ande kmwojoperation kombinerad med bombardemang av 
Benghasi. Såväl Gibraltar- som Alexandriaeskadrarna synas 
ha deltagit. Den 7 maj lämnade en större konvoj uppgående 
till ell 30-lal fartyg Gibral tar, enligt italiensk uppgift den 
stö.rsta, som passerat Medelhavet på lång tid. Den 8 utsalles 
konvojen, som bl. a. skyddades av två slagskepp och hangar
fartyget Arl: Royal, i Västra Medelhavet för upprepade anfall 
1mder dager av tyska och ilalienska bombplan, koiThlnande från 
Sicilien och Sardinien. I skymningen insattes även anfall av 
torpedflygplan. Italienarna rapportera flera bornl>·- och torped
träffar, vilka dementeras av engelsmännen vad beträffar örlogs
fartygen . Därenwt torde clt par engelska transportfartyg lia 
sänkts. Samma dag på morgonen beskörlo far tyg ur Alexandria
eskadern Benghasis hamn med där liggande fartyg. På kvällen 
den 10 upprepades angreppet av kryssare och jagare. - Ehuru 
italienska flygplan senare hade kontakt med konyojen, synes 
densamma i stort sett oskadad ha passerat Medelhavet, vilket 
visade att passagen genom Siciliensundet trots den tyska flyg
kåren ingalunda var stängd för brittisk sjöfart. Det är dock 
sannolikt, att denna forcerade konvojoperation framtvingades 
av det överhängande hotet mot Kreta, vilket icke medgav för
stärkningars framförande den långsammare vägen runt Afrika . 

Den tyska expansionen i Egeiska haw,?t. 

Den 6 april gingo tyska stridskrafter till anfall mot Jugo
'Slavien och Grekland. Redan tre dagar senare, den 9 april, hade 
tyska trupper genom besättande av Saloniki nålt fram till 
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Egeiskt havet. Därmed hörj?.ctc den tyska expansione n i ösl1::r 
Medelhave t. som tvin!:!;ade engelsmännen att övergiva betydelse-
fulla sjö- och luftstralegi<>J.;a po<>ilioncr. 

I samband med den Lysl.::a offensh·en i Grekland trl förd·~ 

tysl<a och ilalienska flygplan en serie flygbombanfa ll m0t dc 
grekisl.::a hamnarna och där samlade brittiska transporlfartyg 
För:ot angrepos Salamisbuklen och Pireaus. När ckl grekisk
brittiska Mertåget närmade sig Thessalien, anföllos hamnarna 
Volos och Chalkis för alt förhindra eller försv[tra rclrällrörelser 
sjöledes. Även lwnvojer till sjöss i hrYallnen kring Krcla ut
saltes för angrepp fr{m luften. Engelsmännen förfogade cmcl
lerlicl icke i Grekland över tillricldigl med jaktflyg och flyg
platser för aU kunna för h i n el ra det ly ska flygvapnets Yålcl
s::~mma anlopp. 

Omkring den 22 april uppgivas tyska trupper h:t ocl;:nperal 
de b[tda grekiska öarna Samolhraki och Lemnos, varifrån in -
farten till DardanellerEa lwn kontrolleras. Della inncba1· en 
betydande sjöstrategisk framg[mg för axelmaktcma. - Några 
dagar senare ockuperade tyska trupper den grekiska ön Milo<>. 
som har en rymlig och v~il skydelad hamn, vilken snahbt synes 
ha iordningställts s{tsom flygbas. Härigenom erhöllo tyslmrna 
en ytlerst v~i.rdefull replipunkt i södra delen av Egeiska havet. 
Närmare uppgifter om huru dessa ockupationer av grekiska öar 
tillgått föreligga icke. Det är dock känt, aH tyska trupptran
sportfartyg ha passerat Bosporen och Dardanellerna västvart. 

Enligt engelsk uppgift hörjade cYakueringen av brittiska 
trupper från Grekland den 25 april, ehuru omfattande förhere
delser för denna operation tidigare blivit trilffade. Dc völd
samma tyska flygbombanfallen dagarna dessförinnan mot brit
tiskt transporttonnage i grekiska hamnar förorsakade i själva 
verket, att utskeppningen icke kunde äga rum i aYsedda ham
nar. Pireaus hamn som jämte Patras utgöra dc enda för ilast
ning av tyngre materiel lämpliga hamnarna gjordes nämligen 
praktiskt taget obrukbara genom flygangreppen . Enligt tyska 
uppgifter sänktes därjämte under liden 16-28 april ett fartygs
tonnage av 305.000 bruttoton i grekiska hamnar och i övrigt i 
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samband med Greklandsoperalioncn. Ehuru denna siffra tro
Iigen är tilltagen betydligt i överl,ant, h ar sannolikt de engelska 
tonnageför lus terna under denna opera tion Yarit betydande. 

På grund av det tyska flygyapnets verksamhet mås te in
skeppningen av de britti ska trupperna äga rum företrädesvis 
under mörker samt från ett an tal sm{thamnar p{t Allika och 
Pelop onnesus, nämli gen Rap th isbukten syd Maraton, Ivicgara 
väst om Salamis samt Nauplia, MonemYasia, Kalamala och 
andra sm[thamnar vid buklern l p[l södra kuslen av Pclopon
nesus. A ven örlogsfartyg dellago i eYakueringcn och lordc 
genom upprepade turer m.cllan nämnda grekiska hamnar och 
Kreta Ycrksamt ha bidragit Yid själYa lruppöYerskeppningama. 
I samband med dessa s~i.nklcs dc b~igge engelska jagarna 
Diamoncl och YVrynec/; av tyska slörtb0mhplan. Enligt offi
ciell engelsk uppgift evakuerades "15.000 man av 60.000 1 ill 
Grekland överförda brittiska soldater. Den tyngre krigsmate
ri elen m[tste emellertid öw.rgi \·as. l':auen Lill den l maj ut
fördes den sisla överskeppningen. 

I slutet av april och i början av maj forlsatle del tyska 
framträngandel i Egeiska havet. S:tlunda ockuperades de stora 
öarna vid i\Iindrc Asiens kusl Lcsbos, Chios och Samos av tyska 
trupper. Scd::m samtliga grcl;:iska öar i Egeiska havet utom 
Kreta kommit i tyska händci·, var de italienska T oh öarnas 
tidigare isolering bruten, varjii.mte tyskarna kunr1c ulöva ett 
effektivt tryck mot Turkiet. De grekiska öarna ha senare med 
ett eller annal undantag, d~rihland sannolikt Milos, överlagils 
av italienarna. 

Genom evakueringen av Grekland och det tyska framlrän·
gandet i Egeiska havet mltslc engelsmännen uppgiya för dem 
utomordentligt betydelsefulla sjö<;lralcgisl.;a positioner. Endast 
Kre ta ftlerslod tillsvidare. DeL enda som i övrigt kunde räddas 
var den grekiska örlogsflottan, var:.tv betydande delar nämligen 
sju stora jagare, två torpedbålar och sex ubåtar anlände till 
Egypten. där dc utgöra clt värdefullt tillskolt till den brittiska 
Alexandriaeskadern. Ungefär samtidigt lär denna dessutom ha 
för<;lärkts av brittiska fartyg kommande från Fjärran östem. 
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Krelaföretoget. 

Det tyska förelaget m ot Kreta innebäT en ny epok i sj ö
h igshis lorien silsom den försLa truppöYerskeppningen i s törre 
skala genom luflcn. Den fö1tj änar däTför ett någo t mera in 
gående omnämnande. 

Kreta utgör genom sin beLigenhet den södra begränsningen 
av Egci~ka havet. Så län ge engelsmännen voro i besittning av 
denna ö, var därför den tyska kontrollen av nämnda hav och 
cbrmed förbinde lserna Lill Tolvöarna ofullständig. Av kanske 
ännu s törre betydelse är emellertid Kretas framskjutna läge i 
ös tra :\[edelhavel. P å Kreta och Tolvöarna baserade fly gs trids
krafter hota nämligen Egyp ten och Suezkanalen. 

Kreta år en bergig ö med svårtillgängliga kuster. Den 
enda rymliga och väl skyddade hamnen tillgänglig även för dc 
slörsta fartyg, utgöres av Sudabukten vid öns nordväslkusl. 
Scclan Grekbuds inträde i b·igct i oktober 19-W och möjligen 
it ven tidigare h ade engclsm~innen utnyttjat denna värdefulla 
h ::unn såsom framskjuten örlogsbas. Flygplatser h ade Yiclarc 
anl::tg ls vid K:uwa (Malcme), Helymon och Heraldcion, smnLliga 
l> cliigna p;\ Kretas nordkusl. ön försvmades av brittiska och 
grek iska lantstridskrafter uppgående Lill omkring 30.000 man. 

Förut har omnämnts n[tgra italienska anfall mol den brit
Lisl;a hasen i Sudabuklen. I samhand med den tyska offensiven 
i Grekland började även tyska flygangrepp a ll insällas 1nol 
denna hamn. I <>lulcl av april och början av maj utfördes 
s ~tlunda upprepade tyska flygbombanfall mot örlogs- och lran
spor li::trlyg i Sudabuklen snrski ll i sambaud med dc brit tiska 
truppernas evakurring av Grekland. 

?\Icuan världens uppmärksamhel var riklad på händclseut
Yecklingen i Syricn och Irak samt Hess' m ärkliga färd till 
Skollland, förbereddes ang reppe t mol Kreta i de av tyskarna 
ockuperade grekiska bascma. Engelsmännen voro dock inga
lunda oförberedda på vad som komma skulle, ehuru deras fö<r
svars ~ttgärder sedermera visade sig otillräckliga. Churchill för
ldaradc s~tlunda atl Kreta skulle komma att ,försvaras utan 
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tanke p å relräll". I 1nitten av m.aj intensifierades de tyska och 
italiensl<a flygangreppen mot Sudabuklen och b1ittiska fartyg i 
farvattnen kring Kreta. Den 16 maj rapporterade italienarna 
e tt flyganfallmot en britlisk konvoj i Cas-ossundel (mellan Kreta 
ooh Tolvöarna), varvid en kryssare uppgavs ha bliv-i l träffad. 
Fö-lj ande dag erhöll den bri ttiska hyssaren Y or/; (8.000 lon) till 
a-nkars i Sudabuklen allvarliga bombträffar och rapporterades 
seelermeta av engelsmännen såsom fullständigt förstörd, ehuru 
vraket kvarlåg vid tyskarnas ankomst. 

Den 20 m aj inleddes del tyska angreppe t nwt Kreta genoin 
anfall av fallskärms trupper mol de brittiska flygplatsern a. Des
sa anfall följde<; av lufll ::mdsätlnin gstrupper och flygangrepp 
med överlägsna fly gs tridsin-afler mol mi litära mål på ön. Inför 
delta h ol synas de p[t Kreta baserade brittiska flygstyrkorn a h a 
lämnat ön. Härigenom undandpogos de brittiska sjöstridskraf
terna i brvaltnen hing Kreta i föreliggande läge särdeles väl
]Jehövligl unelerslöd av jaktflyg. 

Tlll ski llnad mot vad som var fallet vid det tyska an
greppet mot Norge, insalles denna g~mg den brittiska fiollan 
utan alltför s tor hänsyn lill det tyska flygvapnet. Såväl de 
framskjutna brittiska sjöslyrko1· (kryssare och jagare), som voro 
JJaseradc på Kreta, som Alexand1·iaeskaderns huvudstridskrafter 
gingo t ill sjöss. Del ta gjordes synbarligen i avsikt all hindra 
underslöd av den italienska fl-ollan >'id det tyska angreppet mol 
Kreta. Den 21 maj utförde sålunda Alexandriaeskaderns hu
vuddel en framstöt till fanallncn vilsl Kreta, där denna sjö
styrka utsattes för anfall av såvältyska bombplan som italicnslw 
torpedplan. Flera fartyg blevo härvid skadade, däribland tv<t 
slagskepp. 

De brittiska sjöstridskrafterna vid Kreta tm·de redan den 
20 maj ha länmat Sudahuklen. Del uppgives, att den hrillisk~ 
j agaren Juno i samband härmed sänkles med flygbomber nat
ten den 20- 21. P å aftonen den 21 angreps därjämte en skadad 
brittisk kryssare av italienska torpedplan i Casossundet och till
fogades ytterligare skador. ÖvTiga brittiska kryssare och jagare 
kvarstannade dock på sina utsatta poster i farvat tnen kr-ing 
Kreta. 
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Natten den 21-22 maj försökte tyskarna all sjöledes unde1 

mörkret överskeppa trupper lill Kreta. Huruvida denna konvoj 

utgick från sydgrekisk hamn, någon av öarna bland Cykladerna 

eller Tolvöarna iir icke känl. Därest utgångspunklen utgjordes 

av ön ~Iilos var dislansen över fritt vallen omlzring 70 clist. min. 

Konvojen beslod enligt engelsk uppgift av ett fyrtiotal fiske

båtar och andra mindre farkosler under skydd av en iLaliensk 

jagare, en skäligen svag skyddsstyrka för elt så farlig t företag. 

Kmwojen siklades av brittiska örlogsfartyg, som salte jagaren 

ur stridhart skick och därefler hl. a. genom rannnning sänkte 

så golf: som samtliga transportfartyg. Omkring 6.000 man tyska 

trupper lära ha omkommiL Även en andra kom·oj omtalas 

och uppgives ha bliv i t skingrad av brittiska sjöstyrkor. Dessa 

fyllde sålunda l i Il en hörjan effektivt sin uppgift alt förhindra 

överförande av trupper sjöledes. Denna Iramgfmg fick dock 

dyrt betalas. 

Uneler elen ~2 och 2:J maj ulsatles dc i faryatlnen krino· 

Kreta opererande engelska farlygsförbanclen för utomorden tlig~ 
häftiga tyska flygbomhanbll, vilkas w rkan blev cleslo allvar

ligare, dtt cngcl<>männen icke förfogade över m1got jaktflyg. 

l ven ilalienska j::~gare och molortorpedbålar cleltogo i striderna. 

Uneler dessa strider, som huvudsakligen synas ha utspelals mel

bn öarna Kylhera och Anliky lhera. -.~inktes de h~'tgge kryssarna 

Gloucester och Fiji s::tmt jag::u·cn Grculwund. Glouc·esters he

säUning anses ha räddats i land p[< grel.iska kusten och där 

lillEmga t::tgi ls . Jagarna I\elly och Kashmir siinldes av stört 

bombplan med~n de tyå fartygen hombarclcrade flygplatsen i 

Malemc samt sökte efter efterlevande hån F iji. Utöver dessa 

~v engelsm L1nn en erk~incla förluster hlcYo ytterl igare e! t antal 

brtyg skadade. enligt den engelska kommunik6n »dock icke 
allvarligt». 

Under fyra dagars tid hade den brittiska flottan ehuru tili 

priset ::tY ganska betydande fö.rJusler förhindrat sjö transport av 

trupper och vapen till Kreta m~1hända med undanlag för ett 

eller annat mindre lransporlfarlyg. Den 2! maj synes emel 

lertid det marina försvaret av Kreta i huvudsak ha uppgivils. 
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Buruvida anledningen härlill 'ar den förkrossande tyska över

lägsenheten i luften eller all erforderliga baser och förråd p~t 

J{rela icke längre s loclo till födoga1tde Hu· framliden utvisa. 

Nämnd::t och följande dag kunde i varje fall relativt betydande 

tysk-ilalienska truppslyrkor sjöleeles n~t Kreta troligen från 

Tolvöann. Dänned yar s:umolikl avgörandeL Lräffat till tysk

italiensk förm ån. Ytterligare överskeppning av trupper ägde 

rum elen 28 maj. Samma dag hesalle tyska trupper Sudahukten. 

Det brittiska molståndet uppgavs emellertid ännu ingalunda 

i sin helhet. Försök gjordes nämligen alt stödja öns försyarar-c 

genom all insätta flygstridskrafter från hang,m·farlyg opererande 

på lämpligt avs tånd fr~m Kreta. Den 2G maj uppgives i varj e 

fall, all tyska störlbom])pian anfallit ett hrilliskt hangarfartyg 

jämte ;\[följande kryssare. Vidare landsalles 2.000 man marin

~olclaler p[l Kreta sannolikt i l\1essarabuklen p~t Kretas sydkust, 

där ett större engelsk t lrupplransportfarlyg den 27 maj anfölls 

av tyska bombplan. 
Den 28 maj hörjade den brittiska evakueringen av Kreta. 

Flera transporlfartyg uppgivas denna dag ha sänkts i farvatt

nen krin g ön. Sannolikt visade det sig snart, att en fullsländig 

·e,akuering innefa ltande även Yapen och materiel icke var 

möjlig. Evakueringen, som pågick under fyra dagar, synes 

huvudsnidigen ha ägt rum med örlogsfartyg, som avhämtade de 

Jwittiska ti-upperna under mörker till en början vid h amnar på 

Kretas nordkus:L och under eyakueringens senare skede vid den 

svårtillgängliga södra lmslen på Kreta särskilt vid Hierapelra. 

De britL1ska örlogsfarlygen utsalles därefter under dager för 

upprepade tyska och ilalienska flyganfall nwd bomber och tor

peder. Härvid sänkles luftvärnskryssaren Calcutta smnt jagarna 

1-Iereward och Imperial. Evakueringen, som. var slutförd de!'1' 

l juni, omfallade 17.000 man. Dc brittiska förlusterna i döda, 

saknade, s[uade och Emgar utgjordes av 15.000 man. 

Företaget mot Kreta utgjorde otvivelaktigt en myd;et stor 

framgång för tyskar och italienare och i all synnerhet för det 

tyska flygvapnet. Fö•r engelsmännen var det ett kännhart ne

derlag, som Churchill i elt parlamentstal den 10 juni gjorde sig 
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all möda att förklaTa. Del tyska besätlandet av Kreta innebär 
framförallt ett tillsvidare slutg.illigt behärskande av Egeiska 
havet och förbindelserna till Tohöarna. Flyghotet mot Egypten 
har även ökat, ehuru 'f.olvöarna inlaga en i detta avseende lik:) 
gynnsam position. 

Sjö/,-rigshämlelser i östra 1Heclcllwvel. 

Efter Kretaförelaget inträdde en i avseende ft sjökrigfö-rin
gen lugnare period. Efter förlustema vid Kreta ha säkerligen 
försli:irkningar tillför ts dc brittiska eskadrarna i MedelhaveL 
Särskilt synes delta ha varit fallet beträffande hangarfartyg. 
Förutom de !re, som tidigare vari t omnämnda därstädes, upp
givas nu även Furiozzs och Argus samt den nyligen färdigställda 
Vicloriozzs ha iakttagils vid Gibraltar. Behovet av hangarfartyg 
sammanhänger givetv,is med del ökade behovet av jaktflyg. 

En annan följd av Kretaförelaget var dc häftiga tyska Ilyg
bomhanblL, som i början av j u ni igångsalles n1.ot Alexa11dria 
och diir föranledde partiell utrymning av staden. I början av 
juli uppgives ett hangarfnrLyg ha bli vi l träffa l och en flytdocka 
för.~lörd vid ett dylikt angrepp. Huruvida dessa anfall föranlett 
någon omgruppering av Alexandriaeskadern exempelvis till Port 
Said och Haih är icke känt. Tydligt är dock, att flyghalet mot 
denna eskader nu avsevärt öJ-oals, särskilt som den tyska flyg
kliren pä Sicilien uppgives ha bli vi l förflytlad till Grekland. 

Den 8 juni igångsalte engelsmännen tillika med franska 
styrkor under de Gaulle angreppet mot Syrien. Det ryktades 
därvid till en början, alt den franska fiollan kunde vänLas gå 
till sjöss för att mer eller mindre öppet uppträda på axelmak
ternas sida. Därav blev dock intet. J:<.ndast i Syrien statione· 
rade franska sjöstridskrafter synas ha upptagi t striden. Vid 
framryck11ingen Hu1gs kusten mellan Tyrus och Sidon lämnades 
underslöd av brittiska sjöstridskrafter däribland ett slagskepp. 
Efter flera dagars bombardemang från de brittiska fartygen 
tvingades dc franska trupperna att den 15 juni utrymma Sidon. 
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1 samband med nämnda sjökrigsoperationer vid den syriska 
kusten sänkles den franska torpedkryssaren Chevalier-Paul. 
Några yHcrligm·e sjökrigshändelser av s törre betydelse synas 
icke ha förekommit i saniband med det syriska fält tåget, som 
avslutades med vapenstillestånd den 9 juli. Därmed hade eng
elsmäm1.en s.äkra l besittningen av Haifa samt ockuperat Tripoli s, 
vanned bägge ol jeledningarna till Mosul voro i deras händer. 

Vid Libyens lmst förlo rade engelsmännen i hörjan av juni 
monilaren Terror och kanonhålen Laclybircl, vilka där länge 
haft sin verksamhet. 

Konvojoperationer m . m. uneler juli- september. 

Efter v[n·ens omstörtande händelser och efter avslutandel av 
den syriska konfliklen har del varit ganska tyst kl-ing sjökriget 
i Medelhave t. Sommarvännen har måhända lagt en viss häm
sko på aktiviteten. Lugnet har dock sannolikt varit mora sken
bart. Kampen om sjöförbindelserna pågår förvisso oavbrulel, 
ehuru relativt få säkra undenä Ltelser därom kommit till synes. 
Engelsmännen uppgiva exempelvis, alt en italiensk kryssare p<l. 
10.000 ton, sannolikt Gorizia, den 29 juni skulle ha sänkts av 
en bri Lli sk nbå l, vilket emellertid kategoriskt dementeras från 
Italien. 

UndE'r sommaren och höslen ha åtminstone två brittiska 
konvojer passera·t genom Medelhavet. Den 21-25 juli fram
fördes s5lunda en större konvoj 1not Alexandria. Den 23 juli 
anfölls denna av italienskt flyg, varvid sex transportfartyg upp
gåvos sänkta. Konvojen skyddades av Gibraltareskadern, där 
enligt italiensk uppgift slagskeppet Ne lson, hangarfartyget Ark 
Rovnl, kryssaren .Monchcster och en jagare skadades av bomb
träffar, varjämt e ytterligare m1dra fartyg erhöll o torpedträff ar. 
Engelsmännen erkänna förluslen av jagaren Feru·less, men för ·
neka övriga förluster. På italiensk sida deltogo sammanlagt 
416 bombplan, torpedplan, störtbombplan, spaningsplan och, 
jaktpl an. 
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Natlen till den 26 juli angreps La Valetta på Malta av s. k. 
altackbåtar, vilk::1 hade framförts under skydd av motortorped
båtar. Attackb:'ttarna sökte intränga i hamnen, men sänkles 'lY 

elden från kustbatteriernas kanoner och kulsprutor. Ä ven mo
tor torpedhålar torde ha sänkts. Anfallet var troligen resultat
löst. Vilka värdefulla brlygsmål, som åsyilades, är obekant. 
De tolv aUacklJ~\Lar, som dellogo, gingo samtliga förlorade. 

:Malla har vidare varit ulsaH för ständigt upprepade flyg
bomb>mfall. I millen av juni hade ön varit utsatt för omkring 
700 angrepp, varvid li'i5 flygplan av engelsmännen uppgivas ha 
blivit förstörda av jaktflyg och luftvärn. 

Under augusti och september har ubåtskriget i Medelhavet 
varit särskilt livligt. Aven holländska ubåtar ha insatts pa 
brittisk sida. Upprepade angrepp ha utförts mot de ilalienska 
konvojerna till Libyen. varvid relativt betydande sänknings-· 
resultat ha rappor terats av engelsmännen. De brittiska ubåtarna 
ha sannolikt härigenom tvingat den ilalienska flottan till ganska 
omfattande konvojverksamhet Den ilalienska ubåtsjakten har 
därvid icke varit resultatlös. Det uppgives sålunda, att fyra 
brittiska ubåtar skulle ha sänkts den 29 augusti. Ä ven i övrigt 
synes den italienska flottan ha visat en viss livaktighet, må
hända möjliggjord genrom ökad brännoljelillgång. Upprepade 
engelska rapporler om torpederade italienska kryssare tyda i 
varje fall på, alt dylika gjor t fr.amstötar till sjöss eller deltagit 
i konvojskyddet. 

Den 31 september utsattes ånyo en brittisk konvoj skyddad 
av Gibraltareskadern för kraftiga italienska flyganfall, varvid 
slagskeppet Ne lson träfiades av en flygtorped. Även en italiensk 
sjöstyrka var troligen till sjöss, men undvek kontakt. 

Den relativt livliga konvojverksamheten å bägge sidor sy
nes förebåda nya stridshändelser under vintern vid Medelhavets 
stränder. Mycket kan dä.rvid ännu vara att vänta av amiral 
Cunninghams initiativrikedom och beredvillighet att taga de 
risker, med vilka framgången måste betalas. 
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IV. Några erfarenheter och tendenser. 

S jökrigets allmänna karaktär. 

Sjökrigets mål är att utöva kontroll över sjöförbindelserna 
vare sig dessa avse varu- eller trupptransporter. Sjökrigföring 
innehär därför angrepp mot fiendens och försvar av egna sjö
förbindelser. Härvidlag har ingen ändring inträtt under nu 
pågående krig. sjöstrategiens grundprinciper äro sålunda orub
bade. Man kan snarare konstatera, att sjökrigföringens sanna 
natur framträtt tydligare under det nuvarande kriget än under 
världskriget 1914-18. Under sistnämnda krig dominerades och 
förlamades sjökriget i Nordsjön under avsevärda perioder av 
tvekampen mellan slagflottorna. Någon dylik direkt kamp mel
lan huvudstyrkor i Nordsjön har icke förekommit under nu
varande krig. styrkeförhållandena ha därtill varit för ojämna. 
sjökrigföringen har i stället å bägge sidor helt inriktats på 
direkta angrepp 1not och försvar av sjöförhindelserna. Detta 
framträder såväl i det s. k. Atlantslaget som i sjökriget på 
Medelhavet, där samtliga utkämpade såväl större som mindre 
sjöstrider nästan undantagslöst ägt rum i samband med kon
vojoperationer och truppöverskeppningar. 

Om sålunda sjökrigets allmänna karaktär alltjämt är oföt
:ändrad, så har däremot sjökrigföringens operativa ulfärande 
väsentligen förändrats genom flygvapnets utnyttjande i sjö
lz.rigets tjänst. 

Flotta och flyg. 

Sjökrig föres numera av både sjö- och flygstridskrafter. 
Detta är den stora förändringen i sjökrigföringen. Sjöstrids
krafterna kunna därjämte icke i längden ensamma framgångs
rikt värja sig för angrepp från luften. Flyg måste nämligen 
även till sjöss i främsta rummet bekämpas med flyg. Det är 
den andra slora lärdomen av det nu pågående kriget. Sjökrig 
och luftkri er bliva därigenom sammanflätade på ett sätt, som 

"' c 

gör det svårt att avgöra vad som är det ena och vad som är det 

Tidskrift i S jöväsendet. 3 



-34-

andra. sjökrigföringens beroende av flygvapnets medwrkan 
leder även till den slutsatsen, att herravälde till sjöss numera 
knappast är fullständigt, om icke däri även ingår herravälde i 
luften. SjöJ:n·iget har emellertid härigenom blivit mera kompli 

cerat än tidigare. 
På sina färder över haven utsättas örlogs- och handelsfar

tyg numera för hol ej endast från över- och undcrvatlensfartyg, 
utan även från luften. Denna ökade risk fö·r förstörelse av far
tygen eller skadegörelse å desamma haT emellertid sin InoL
svari<Jhel i kri<Jföringen till lands, där såväl rörliga stridskrafter 

t> t> 

som fasta försvarsanordningar äro på liknande säll utsatta för 
nedkämpning från luften. Krigföringen såväl lill sjöss som till 
lands har över huvud taget genom flygvapnets mcdvcrl\an blivit 
betydligt våldsammare än tillförne. Den härigenom ökade 
slagkraften mot fartygen på vattnet har ändock icke varit till
räcklig, för att exempelvis mnöjliggöra de för Storbrilannicns 
fö.rsörjning och krigföring livsviktiga sjöförhindclscrna. 

Det är emellertid icke nog med all sjökrigföringen genom 
flygvapnets 1nedverkan erhållit ökad slagkraft och effektivitet. 
Flyget ger även ökade möjligheter till snabb kraltkoncentration. 
Det var en dylik krafllwncenlration av överlägsna tyslza flyg
stridskrafter, som fäll de avgörandet vid erövringen av Kr e la. 
En annan sida av flygvapnets inverkan på sjökrigföringen är 
den ök3.de intensitet, som uppkommer gen·Jm flygplanens högre 
fart i förhållande till sjöstridskrafternas, vilket möjliggör oftare 
upprepade angrepp. Den kanske största förändringen av det 
operaliva uppträdandet till sjöss åstadkommes dock genom den 
åtminstone under dager ständiga kontaklen med molsUmdarens 
ÖYervattensfarlyg, som möjliggöres genom flygspaning. Elt 
belysande exempel härpå är jaklen efter del tyska slagskeppet 
Bismctrd·, som enligt engelska uppgifter på sin ödesdigra färd 
med undantag för 33 limmar under omkring sex dygn följdes 
av brittisk flygspaning. 

Ehuru flygvapnet förvisso under nu pågående krig har haft 
ett revolutionerande inflytande på sjökrigföringen. så kvar~tå 
docl< såsom ovan antylls grunderna för denna orubbad framför -
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allt på de stora haven. sjökrigföringens alltmer ökade beroende 
av flygvapnet inom begränsade sjökrigsskådeplatser behandlas 
särskilt. På världshaven dominera alltjämt slagskeppen, vilkas 
moderna typer utgöra en oerhörd koncentration av slagkraft, 
snabbhet och molståndskraft För sitt uppträdande äro dock 
dessa, där nJ<otståndaTcns flyg kan göra sig gällande, beroende 
av hangarfartyg såsom följeslagare, vilka så atl säga medföra 
erforderligt herravälde i luften. En av dc vikligasle erfaren
heterna från del pågående kriget förefaller nämligen vara nöd
vändigheten aU komplcllera luftvärnsartillerie t med jaktflyg vid 
bekämpandet av motståndarens flygvapen. Trols delta får na
turligtvis icke luftvärnsartilleriels betydelse på något sätt un
derskattas. Jaktflyg kan ju i själva verket aldrig pårälmas alt 
ständigt och under alla omständigheter stå till förfogande. 

Flygvapnets nödvändiga medverkan vid sjökrigföringen gör 
frågan om den organisatoriska samverkan mellan sjövapen och 
flygvapen ulomorclcnlligt aktuell. önskvärt är givetvis, alt flot
tan disponerar särskilda för samverkan till sjöss avsedda och 
utbildade flygst ridskrafter. Så är ocks[l huvudsakligen fallet 
inom de brittiska och amerikanska slormaldsmarinema. Ut
vecklingen torde väl även gå i rik tning mol ökad marin spe
cialisering inom dc tyska och ilalienska flygvapnen. Flygvap
nets mlmg'lidiga användning gör del å andra sidan önskvärt 
att kunna utnyttja tillgängliga flygförhand såväl för samverkan 
med sjö- som landstridskrafter. "Med de begränsade tillgångar, 
som sl~1r del svenska flygvapnet till buds, synes d~irför någon 
principiell förändrmg av den nuvarande organisationen icke 
nödvändig. Erfarenhelerna från det p:Jg~tendc sjökriget Lala 
däremot för en allmän ökning av vårl flygYapens styrka, givet
vis däri innefaltande det direkt marinsamverkande flygel som 
bl. a. mttsle tillföras eget jal<tflyg, och atl samtidigt eftersträva, 
att flygvapnet i dess helhet, ~ ulan alt därför behöva eftersälla 
övriga uppgifter ~ i största utsträckning inriktas på sina upp
gifter i sjökrigföringen. För aU p:J bästa sätt kunna komplet
tera örlogsfiollans verksamhet på och under vattnet böra alltså 
det svenska flyg,·apnels män utbildas till sjömän i luften. 
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Kampen om baserna. 

l;nder världskriget 1914- -18 försökte centralmaktema all 
bekämpa världens starkaste sjöherravälde med ulgangspunkt 
från örlogsbaser i Tyska bukten, i Östersjön, vid belgisl<a kusten 
och vid Adriatiska havet. Ingenslädes disponerades baser vid 
de stora haven och ändock var det icke långt ifrån, alt del 
brittiska sjöherraväldet bröt samman genom det tyska ubåts
krigeL - Erfarenheterna från det föregående världskriget ha 
under det nu pågående kriget av den tyska krigsledningen till 
synes tillämpats på ett synnerligen konsekvent sätt. Genom 
erövringen av Norge och den Franska Atlantkusten har en tysk 
örlogsbasering kunnat utbyggas, varifrån man synbarligen hop
pals kunna ·omfatta och behärska sjöförbindelserna till Stor
brilannien. Denna omfattning hade blivit ännu mer kännbar, 
om del tyska önskemålet alt framskjuta sin basering över Pyre
neiska halvön till Marocko och F1~anska Västafrika kunnat för
verkligas. 

Ehuru i förhållande till motståndarens sjöförbindelser väl-

JJelä o·na örlo<>sbaser förvisso äro av avgörande betydelse, så ::::. v 

måste dock betydelsen av framskjutna baser för det i sjökriget 
medverkande flyget anses vara ännu slörre. ~å grund av be
gränsad räckvidd äro nämligen flygstridskrafterna avgjort mera 
beroende av basernas belägenhet än de större övervattensstrids
krafterna och ubåtarna. EILersom bägge krigförande parler till
fullo insett örlogs- och flygbasernas avgörande betydelse för 
sjökrigföringen, har nu p:lgående krig i hög grad karaktäriserats 
av kampen om baserna. 

Inom östra Medelhavet har kampen om baserna under del 
rråncrna åre t rasat med stor .-åldsamhet. Det ilalienska försöket v v 
att n~t fram till Alexandria, den brittiska huvudbasen i östra 
Medelhavet, hade redan på höslen 1940 tillsvidare misslyckats. 
Genom Italiens angrepp mot Grekland kunde engelsmännen till
fälligt anordna en framskjuten basering på Kreta. Genom den 
brittiska offensiven mot Cyrenaica erhölls en ytterligare fram
skjuten basering, som syntes giva engelsmännen elt avgörande 
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herravälde i östra Medelhavet. Genom den tysk-italienska Mer
erövringen av Cyrenaica, genom tyskarnas besättande av Grek
land och de grekiska öarna i Egeiska havet samt slutligen genom 
ockupationen av Kreta, gingo dessa för engelsmännen förmån
liga positioner slag i slag förlorade. Kvar i engelsmännens 
bänder befann sig endast Tobruk, vars värde framgår av de 
heta strider, som utkämpats om denna örlogs- och flygbas. Av 
fullständigt avgörande betydelse för den brittiska sjökrig[örin
gen i Medelhavet har slutligen varit, att Malta kunnat hållas 
och även i begränsad omfattning utnyttjas som örlogs- och 
flygbas. Trots erfarenheterna från Kreta har något försök aU 
erövra Malla icke vedervågats. 

Den otvivelaktigt för den brittiska sjökrigföringen ytterst 
bekvmmersamma tyska hasframskjutningen till Norge och 
Fra~1ska Atlantkus ten, har under det g~mgna året i viss mån 
motverkals genom etablerandet av amerikanska baser på Grön
land och Island, samt genom förhindrandet av tysk basering på 
Spetsbergen. Genom den under sommaren ingångna engelsk
ryska alliansen har den brittiska sjöhigföringen erhållit möj
lighet alt utnyttja baser på det europeiska fastlandet, nämligen 
på Murmanskkuslen och vid Vila HaveL. 

Kampen om baserna har emellertid knappast någonstädes 
utvecklats mera drastiskt än inom Östersjön. Tyskarnas be
kämpande av den ryska östersjöflotlan har nämligen huvud
sakligen ägt rum genom sjöstridskrafternas inminering i baser·· 
na och dessas erövrande från landsidan. En dylik konlinental 
krigföringsmetod är naturlig för en makt i besittning av över
lägsna land- och flygstridskrafter. Liknande metod har tidigare 
använts genternot den franska flottan. När vatten skiljer de 
krigförande :'tt lar däremot kampen om baserna en helt ann!ln 
form. Då m~tstc motståndarens marina baser erövras efter 
truppöverskeppning av ett eller annat s1ag. 

Truppöuerskeppningar. 

Före nu påg~tende krig var man p[t många håll benägen att 
anse större invasionsföretag över havet vara alltför svåra alt 



-38-

utföra med hänsyn till sjökrigföringens förbättrade tekniska 

motmedeL Den senaste krigse.rfarenhelen talar emellertid sna

rast för en ökning av faran för invasion över sjögränserna. :Man 

får visserligen icke draga alltför långtgående slutsatser av det 

tyska angr~ppet mol Norge, som var fullständigt oförberett pa 
anfallet, men det är ändock anmärkningsvärt all två slörre 

lyckade odmpationsförelag över havet redan förekommit, näm
ligen de tyska föreLagen mot Norge och Kreta. 

Kretaförelaget innebar en följdriktig utveckling av vid 

Norgeförelaget tillämpade principer för flygvapnels utnyttjande. 

De försla slöltrupperna transporterades nämligen till Krela ute

slutande luftledes. Kompletlerande transporLer avsågas seder
mera äga rum sjöledes. Endast under några dagar förhindrade 

den engelska flottan dylik överskeppning. När engelsm.änncn 

uppg:'1vo försöken all hindra framförandet av förs.Lärkningar 

sjöiedes från grekiska och ilalienska baser, hade angriparen 
vunnit överlagil. Den epokgörande framgången grundades dels 

på det olvivelakligl för öns försvarare Ö·Yerraskande tillväga
gångssället, dels på för engelsmännen ogynnsamma geografiska 

förutsättningar, nten framförallt på en förkrossande tysk över
liigsenhel i luften. I avsaknad av lillräckligt understöd av eget 

flyg led den brittiska flottan kännbara skador och fö.rlusler. 

Det tyska flygvapnet erhöll fullständigt hermvälde i luften och 
behärskade därefter praktiskt tagel fanattnen vid Kretas nord

kust. Lärdomen kan icke negligeras. örlogsfartyg kunna icke 

i längden h:'tlla sl~md mot i närltelen baserade överlägsna 
flygstridskrafter ulan erforderlig samserkan med eget flyg. Å 

andra sidan måste vid iuvasionsförelag över havet alltjäm t 
ockupationstruppernas huvuddel och framförallt den lunga ma

terielen överföras sjöledes. Under denna, den fortfarande vik

tigaste delen av elt överskeppningsföretag, lmnna försvararens 
sjöstridskrafter spela en avgörande roll, även om artillerifarty

gen icke skulle lmnna insättas. Förutsätlningen är dock, alt 

försvar8.ren disponerar n[tgorlunda välbelägna örlogsbaser för att 

från dessa angripa lrupplransporlema med hl. a. lälla sjöstrids

krafter, ubåtar och minor. I detta avseende voro engelsmännens 
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bascringsförh:\llanden Yid slaget om Krela mycket ogynnsamma. 
Vårt land är däremot av n a turen särdeles gynnat genom att för 

sjökrigföringen användbara baser förefinnas i slort antal längs 

våra kuster. Alt i övrigt draga några slutgiltiga och avgörande 

slutsatser av Kretaföretaget är ännu icke möjligt, då alla på 
u tförandet inverkande omslindigheter ingalw1da äro kända. 

Kretaförela ge t liksom det tyska angreppet mot N or ge visa 

de ökade möjligheter för genomförande av överskeppningsföre
tag till försvarad kust som erbj udes då ell överlägset flygvapen 

disponeras. V i dare har flygels medverkan ås tadl«ommit betyd

ligt ökade varialionsmöjligheter vid utförande av invasion över 
havet. A andra sidan visar den ofta väntade, men ännu icke 

genomförda tyska invasionen av Storbritanniens öm, vilka svå
righeter, som twls oerhörda resurser erbjuda sig vid överskepp
ningsförelag mot en såyäl Lill sjöss, som till lands och i luften 
väl ruslad motståndare. 

Förutom ovanberörda överskeppningsföretag mot förs~arad 

kust har under del gangna åre t upprepade truppöverskeppningar 
ägt rum till vänskaplig kust men över farvallen, där herraväldet 

till sjöss varit beslnlt. Särskilt gäller delta brittiska och tysk

italienska lrupplransporler i MedelhaveL Följande större dylika 
företag ha sålunda förekommit, nämligen italienska och tyska 

transporler fdn Ilalien och Sicilien till Tripolis och Cyrenaica, 

italienska transporler över Otrantosundet lill Albanien, brittiska 
transporler Gibrallar-Malta- Alexandria och genom Röda havet 

till Egypten, hrillisl'a transporler till Kreta och Grekland samt 
bri ttiska evakueringstransporter från Grcldand och från Kreta 

till Egypten. Dessa olika transpor ler ha i allmänhet trots fient

lig motverkan kunnat genomföras. Under operationerna kring 

·Grekland och Krela åstadkom visserligen det ö·verlägsna tyska 
flyget betydande brillisk,a tonnageförlusler, men de nödvändi .. 

gaste trupptransporterna kunde trots delta icke förhindras. 

Likaledes ha brittiska angrepp företrädesvis med flyg och u

båtar mot de tysk-ilalienska sjölransporter111a visserligen för
svårat men ingalunda avbrutit dessa. Eftersom trupptranspor

ter till sin karaklär äro skäligen lika handelskonvojerna 6ver 
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Atlanten är det skäl att även hänvisa lill erfarenhe lerna från 
den tyska krigföringen mot dessa. Flottorna ha sålunda i hu 

vuds.ak kunnat fylla den vikliga uppgiften al t n1.öj liggöra och 
skydda krigwikliga förbindelser över haven. 

över huvud tagel har under nu pågående krig framträH en 

tendens, alt truppöverskeppningar 'såväl till försvarad som fram

förallt till vänskaplig kust kunna vänLas förekomma i betydligt 
större utsträckning än vad man ålmins l·one inom svensk marin 
försvarsdiskus,-;ion före kriget Yaril benägen a tt tro. 

Sjöslaget. 

Sjöslaget mellan huvudstyrkorna utgjorde under segelfarly

gens tid det avgörande medlet för uppnående av h erravälde till 
sjöss. Så har även varit fallet under de maskindrivna fartygens 
tid, åtminstone fram till rysk-japanska kriget. Vid förra världs

krigets början var också alltjämt doktrinen om sjöslaget såsoirt 
det avgörande medlet i sjökriget rådande, framförallt inom tyska 

flottan. Något avgörande uppnåddes dock iclzc genom Skage
racksl::tgcl. Krige t till sjöss avgjordes i stället genom kampen 

mellan de tyska ubåtarna och de brittiska konvojerna. Till

varon av Grand fleet utgjorde dock härvid förutsättningen för 
del brilliska konvojsystemets slutliga seger. 

I nu pågående krig har knappast något avgörande större 
sjöslag förekommiL Flera sjöstrider ha visserligen utkämpats så
som striderna vid la PlaLa, utanför Narvik och mellan Bismarck 

och Hood, ehuru ingen av dessa kan betecknas såsom sjöslag 
mellan huvudstyrkor. I Medelhavet ha dock tre strider före

kommit, som kunna karaktäriseras såsom sjöslag. Vid Cap 
Stilo i juli 1940 synas engelsmännen ha eftersträvat avgörande 

drabbning, ehuru italienarna tydligen voro därtill obenägna. 
Efter Tarantakatastrofen blevo styrkeförhållandena i avseende å 
slagskepp sådan, a lt det kan vara förklarli gt att italienarna vid 

Cap Tculada även synas ha undvikit avgörande drabbning. När 

italienarna likväl genom en offensiv framstöt framtvingade sjö

slaget vid Cap Matapan, så blev della den hittills mest avgömnde 

- 4L -

sammandrablmingen mellan flo ttorna i Medelhavet. Någon 
slutgiltig framg:lng blev del dock icke för den brittiska Alcxan
driaeskadem, som sedermera såg sig nödsakad alt vika inför 
de tyska flygs tridskraftern;ts tryck under KretaföretageL An

ledningar till alt n:lgot verkligt avgörande sjöslag icke förc
kommi t finnas säkerligen m~mga . En förutsättning för utkäm

pande av en huvuddrabbning till sjöss är emellertid numera 

bl. a. såväl a ll s lyrkeförh~tllandena mellan dc stridande flot
torna icke äro alllför ojämna som även al t samma Iörhftllandc 

gäller beträffande de bägge parternas fl ygslridskrafler över 

strid<iplalsen. Denna förulsällning minskar ylledigare de Et 

till fällen, då huvuddrabbning kan eftersträvas och ulan a lt bäg
ge par ler så göra är i regel clt avgörande sjöslag uteslutet. 

I slaget p:"t Atlanten - en benämning, som intet har aU 

skaffa med här ayh::mdladc drabbningar, - kan n~tgol avgöran

de knappast uppnås genom sjöslag p. g. a. dc ojämna styrkc
förhållandena i avseende [t slagfartyg. F rån Lysk sida sökc<; 

avgörandet d~irför genom direk t angrepp mot sjöförbindelserna 
medelst ubå tar, flyg, kryssare, molor torpedbålar och minor 

komplellerat genom erövring av härför erforderliga örlogs- och 

flygbaser. Eugelsmännen söka samtidigt framtv,inga avgörandet 
genom h[trdnackat försvar av sina sjöförbindelser och fortlö

pande hloclwd av den emopciska kontinenten. En viisentlig 

förulsällning härför är dock den brittiska slagfiollans existens. 

Tendensen synes diirfö·r vara att söka aygörandet till sjöss med 

andra medel än sjöslag. Det förefaller sålunda, som om sjöslag 

mellan huvudsly rkorna såsom medel för sjökrigels vinnande 
alltmera minskal i värde. Delta beror i så fall framförallt på 

sjökrigföringens differentiering på olika vapen hK1dc pa, under 

och över vallenylan, vilket skapar nya möjligheter att med 

andra medel än slagfartygens insä llande i sjöslag ernå ett 
avgörande. 

övriga l clid isl~a tendenser. 

Trots vad ovan anförts om sjöslagels minskade betydelse 
utgör -;lagskeppet allljämt oceankrigföringens y tters ta maktme -
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del, som dock m~1ste komplelleras med en mängd andra strids
medel. Slagskcppels dominerande lielydelse beror bl. a. på, att 
del visat sig äga tillräcklig molståndskraft genle1not flygbomber. 
Intet slagskepp har sftvitt är känt, sänkts av dylika. Huruvida 
det är möjligt att bygga mindre artillerifartyg tillräckligt mot-
ståndskraftiga mot flygbomber är däremot alltjämt en öppen 
fr [lga. slagskeppen ha i nu pågående krig komnlit till stor 
användning s~1som direkt skydd för konvojer såväl i Medelhavet 
som i Atlanten. Holel från luften har emellertid åstadkommit, 
alt dc numera mf1ste å tföljas av i regel på hangarfartyg baserat 
jaktflyg ävensom torped-, bomb- och spaningsplan. Därest så 
icke sker, kunna slagskeppen icke med tillräcklig s ä kcrhct ope
rera i närheten av motståndarens flygbaser. 

Kryssarens m{mgsidiga såväl offensiva som defensiva an
vändbarhcl har ånyo bestyrkts. Särskilt må framhållas dc tyska 
].;ryssarnas djärva handelskrig på oceanerna. Hög farl har där
Yid varit en väsentlig förulsällning. Kryssarna ~iga emellertid 
icke slagskeppens motståndskraft, utan äro allvarligt bolade av 
sjökrigels olika vapen, varp[l flera krigsförluster lämna bevis. 

Jagarens uppgifler har väsentligen päverkals genom flyg
' 'apncts ökade medverkan i sjöl,riget. Deras tidigare uppgift 
alt i sjöslaget under dager ulföra torpedanfall synes salunda 
hell ha ÖYerlagits av lorpedflygplanen, liksom nallanfallct med 
torped numera inom begränsade sjökrigsskådeplatser huvudsak
ligen blivit molortorpedhålarnas uppgift. Jagarna ha därför 
mer och mer övergått till snabbgående artillerifartyg använd
bara som närbevakning till slagskepp och kryssare samt för 
konvojeringsuppdrag, minulläggning, ubåtsjakt m. m. Deras 
slora sfu·barhel med därav följande betydande förlusler synes 
icke ha minskal detta fartygsslags betydelse. 

Motortorpedbåten har visat sig vara elt Yapen, som huvud
sakligen kommer till användning inom begränsade sjökrigs
skådeplatser·, såsom Engelska kanalen och södra Nordsjön samt 
Finska viken. :Nf.olorlorpedbålen har vidare visat sig vara 
l'rämsl clt nattens vapen, och därvid utnyttjats både som min
läggare och som tmpedfarlyg. 
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Ubå ten har liksom under det förra världskrigel visat sig 
vara ett utonl!ordentligt effektivt vapen l handelskrigeL Mot 
örlogsfartyg har däremot under det gångna året inga mera av
O"örandc framg{mgar vunni!s. I Medelhavet synes det där sär-
" . 
deles genomskinliga vattnet underlätla ubåtarnas upptäckande 
från luften, varigenom deras verksamhel väsenlligen försvårats. 

Minor ha såsom vänlat kommit Lill er:. utomordenlligt stor 
användning i sjökrigföringen S>ärskilt i farvattnen Jn·ing Stor .. 
britannien oc.h nu senast i Finska viken. ~!infällning ulföres i 

alltmer ökad utsträckning från flygplan och motortorpedbåtar. 
Den ökade mineringsverksamheten framtvingar riskfylld min
svepning i oerhörd omfattning. Särskilt de magnetiska oc.h 
almsliska minorna ha därvidlag sl-:apat många och besvärliga 

problem. 
Utan att här ingå på flygstridskrafternas taktiska uppträ

dande måste docl;. torpedflygplanens epokgörande och överras
kande insals under det gångna året särskilt framhållas. 

Den begränsade sjöhigsskåcleplalsen. 

Sjökrigskons lens utveckling särskilt med hänsyn till flyg
vapnets inverkan p ~l densamma har otvivelaktigt åstadkommit, 
att sjökrigföring inom begränsade sjökrigsskådeplatser såsom 
Östersjön m [Jste studems fristående fdn oceankrigföiringen. Sjö
kriget inom begränsade omr~1den karaktäriseras nämligen därav, 
att alla vapen kunna komma till effektiv och koncentrerad 
verkan inom desamma. Den begränsade sjökrigsskådeplatsens 
särart framträder i synnerhel däri, a lt landbaserat jaktflyg över
allt kan uppträda inom densamma. 

Ehuru det giveLYis ännu icke är möjligt alt med till buds 
slående ofullständiga underrättelser draga några definitiva slut
satser angående sjökriget inom begränsade sjökrigsslddeplalser, 
så skola dock några lenelenser härvidlag antydas. Vissa erfa
renheter i detta avseende kunna nämligen dragas företrädesvis 
från Engelska kanalen och Nordsjön, från södra delen av 
Egeiska havet samt även från sjöh·igel i Östersjön. 
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Engelska kanalen och Hoofden utgöra fan•allen, där luft
kriget mellan Tyskland och l •:ngland rasar hru·dasL Det är 
därför tydligt atl sjökriget där starkt p~tverkas av flygel. Större. 
örlogsfartyg uppträda såvil L det kan bedömas inom dessa far
vallen endast i mycket begränsad mnfatlning och därvid före
trädesvis under mörker. sjöförbindelserna genom Engelska ka 
nalen synas ha väsen tligen minskals och framföras endast i 
s tarkt skyddade konvojer eller under mörker. Den ö-msesidiga 
minkrigföringen försvårar mer och mer sjö-fartens upprätthål
lande och uppträdande av större örlogsfartyg än molorlorped
hålar. Sjökr igföringen i Engclsl.-a kanalen och Hoofden synas 
därför huvudsakligen domineras av flygstridskTafter och lätta 
sjöstridskrafter ävensom kustartilleri. 

Yid företaget mot Kreta visade sig såsom förut framhållits, 
alt örlogsfar l.vgen icke ulan erforderligt stöd av eget flyg i 
längden kunde hålla sl~md mot överlägsna flygstridskrafter. 
Dock lyckades i huvudsak den brittiska evakueringen först av 
Grekland och sedermera av Kreta trots tysk överlägsenhet i 
luften. ~:\got minkrig frtm brittisk sida mot de tysk-ilalienska 
sjötransporterna kund e på grund av vattendjupen icke fätre
komrna. ubåtarnas användning försvfu·ades därjämte genom 
vallnels genomskinlighet. Fiyg och motortorpedbålar salmade 
närhelägna baser. De geografiska förutsättningarna voro sålun
da hell annorlunda än vid sjökrigföring ulanför våra kuster. 

Det ännu icke avslutade Lysk-finsk-ryska sjökriget i Öster
sjön hör kunna giva särdeles värdefulla erfarenheter, då det ut
kämpats i oss närliggande farvallen. Såsom förut framhållits 
äro emellertid underrättelserna från detta krig ännu alltför 
knapphändiga, för att del skall vara möjligt alt däl·av draga 
n[1gra säkra erfarenheter. Den ryska örlogsilollans defensiva 
uppträdande samt det förhållandet, att kriget helt och hållet 
avgjorts till lands åstadkommer även att felaktiga slutsalser lätt 
kunna dragas utan kinnedom om alla på frågan inverkande 
faktorer. Tillsvidare må därför endast påpekas det förhållan
det, att sjökrigföringen i Finska viken och kring de baltiska 
öarna i mycket hög grad synes ha kännetecknats av minkrig-
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föring jämle uppträdande av ubåtar och molmlorpcdh[tlar. 
Vilken roll flyget har spelat är tillsvidare oklart. 

SJagskeppenS Yärde OCh hclyde]SC i OCeankrigföringen har 
som ovan framhallits tillsvidare kunnat faslslällas. Artilleri
fartvgens användbarhet inom begränsade sjökrigskådeplatser är 
där~1;1ot alllj~1ml en öppen fråga, som fordrar ett svar. Några 
synpunkler på denna fråga, :-;kall med ledning av ovanslående 
·erfarenheter här anföras. 

Krclaförctagel visar, alt flygel under vissa förutsättningar 
är i sl:'md all unrlanjaga örlogsfartyg, även artillerifartyg. För 
att uppna delta resullal insattes dock flygstridskrafter av för
krossande överbgsenhet. Tydligt är därför, all endas l stormakts
resurser kunna möjliggöra ett dylild förfaringssätt. Därest ar
tilleri farlygcn samverka med och skyddas av erforderliga flyg
stridskrafter bli förhållandena emellertid genas t annorlunda. 
Då m{tsle herraväldet i luften först tillkämpas innan artilleri
fartygen kunna avgörande angripas. Om nu en angripare inom 
en begränsad sjökrigsskådeplats utnylljar artillerifartyg i sjö
krigföringen - under kriget i Östersjön synas tyskarna emel
lertid icke ha gjort detta - så kan försvararen försöka alt be
kämpa angriparen enbart med flyg , minPr, ubåtar och lätta 
sjöstridskrafter. Han skall då finna, att rörelsefriheten i hög 
grad kommer att hindas genom tillvaron av motståndarens ar
tillerifarlyg. Sjökrig fordrar emellcrlid rörelsefrihet, varförutan 
sjökrigföringen nedsjunker till rent lokal defensiv verksamhet. 
Offensiv fordrar också alllid rörligheL För alt tillförsäkra öv
riga sjöstridskrafter erforderlig rörelsefrihet fordras därför stöd 
av egna arlille.rifartyg. Så länge m1griparen disponerar artil
lerifartyg bör också försvararen äga tillgång till dylika. 

Den koncentrerade verkan av sjökrigets alla vapen inom 
begränsade sjökrigsskådeplatser försvårar otvivelaldigt artilleri
fartygens uppträdande. Dc fordra understöd av ubåtsjal{t och 
minsvepning. De fordra samverkan med ubåtar och andra lätta 
stridskrafter. En avgörande förutsättning för deras verksamhet 
är numera även sam_verkan med och unders töd av erforder
liga flygs tridskrafter, som kunna hestrida motståndaren he1Ta-
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väldet i luften. Arlilleriiarlygen fordra sålunda m~mga och 

dyrbara Mgärder fö!l· sin existens inom begränsade operations 

områden, men det är å andra sidan just genom samverkan a' 

alla sjökrigels olika vapen såväl på som under och över vallen 

ytan, som del mesl hållfas ta och offensivkraftiga försvaret kan 

skapas. Utvecklingen av de moderna stridsmedlen har emeller

tid åsladkommil, alt artillerifaTtyget icke längre är det enda 
avgö·rande medlet i sjökriget. Aven flygyapnct kan vara ett 

sådant medel, vilket särskilt framlräder inom begränsade sjö

krigsskådeplatser. 
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Reformlinjer beträffande sjöförsvaret 
av kommendör E. Biö1-ldund. 

Vflren 1938 publicerade förfallaren av dessa rader en ar

tikel i Tidskrift. i Sjöväsendel angående >>V}trl sjöförsvars åter

uppbyggande >>, varvid påpekades nödvändigheten av flottans 

snabba atcrupprätlande med hänsyn Lill det europeiska lägets 
allvar. Särskilt underströks, alt floLtan måsle bringas upp ur 

det lige:rYall, vari den försalts genom 1936 års försvarsordning, 

deu bristande ersältningsbyggnaden och de fullständigt otill
räckliga personalkadrerna. Ur det svenska riksförsvarels syn

punkt vore del synnerligen angeläget, all fiollans personal ~tter

fin ge sin fram[l landa och sin tilltro till vapnets framtid. 
Mycket har sedan dess - stimulerat av ell världskrigs er

farenheter - blivit gjort för all fylla dc brister, som då på
talades. Marinens organisalian har blivit fastare, ersältnings

byggnaden salts igång beträffande cll Ilcrlal lälla fartygs

typer och även mindre kaderförbättringar hava kommit till 

stånd. Men ännu Merslår mycket alt reformera och uppbygga. 

Edarenhelen under de g~mgna krigs[rren har visat huru
som örlogsfloUorna liksom andra vapenslag väl kunna lida 

förlusler genom fi enlliga flyganfall, men vad som frän visst 

håll profcl.erals , nämligen all luflflolloma snabbt skulle slå ut 
örlogsflottorna har icke hesannals. De senare hava IYärtom 

visat en betydande förm [lga lill uthållighet och särskilt värdet 
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av s trategisk och taktisk samverkan mellan sjö - och flygstrids

krafter har starl<l understrukits. 
Vad Sveriges förs\'arsfråga beträffar, torde deL numera vara 

uppenbart, alt cll framgångsrikt försvar av vårt folkfalliga land 

i betydande ulslriickning måste baseras på förefintligheten av 

en stridsduglig örlogsfloLLa, ell gaLL kustartilleriförsvar samt ett 

effektivt flygvapen. Då dc ~innu hemliga handlingarna an 

gåcnd.e vart försYarsväsendes insats i neutralitetsskyddet bliva 

offen tliggjorda, lwmmer det dessutom ulan tvivel att visa sig, 

vilka stora tjänster vår örlogsflotta gjort icke blott vårt eget 

land utan även v[trt broderland Finland. 

överbefälhavaren, general Thörnell, har också nyligen i 

publikationen »Frihet och försvar» understrukit, att försvare t 

av ott land med vårt nuvarande strategiska läge d. v. s. med 

mycket långa både land- och sjögränser, som måste skyddas, 

skulle fordra annc- och flygstrid skrafter av större numerär än 

vi hava möjlighet alt uppsätta, samt att en slagkraftig flotta 

fortfarande är behövlig . 
Vid fullföljandet av »den svenska linjen» i utrikespolitiskt 

avseende har den svenska flotlan, trots tidigare brister i om

vårdnad, visat sig vara en maktfaktor alt räkna med samt där

igenom även en betydande fredsfaktor . 
F.n viss strategisk omvärdering har dock, i ljuset av er 

farenheterna från det nu pågående kriget, visat sig erforderlig. 

Främst står här flygstridskrafternas ökade inflytande på såväl 

lanlkriget som sjökriget. Ett herravälde till sjöss kan numera 

ej ernf1s med enbart sjöstridskrafter, utan härför kräves dess

utom även flyg, på samma sä ll som herraväldet över ett visst 

landområde ej enbar t lwn ernås och behållas med lantstrids

krafter ulan fordrar bistånd av flygstridskrafter. Intet vapen 

är numera »sig selY nok». 
Nödvändighelen under dager av flygspaning och skydd med 

jakHlyg för en sjöstyrka är uppenbar, liksmn i viss m ån arme

stridskrafter och egna bombeskadrar fordra ett dylikt jak tskydd 

under enahanda förhållanden. Det är i varje fall nödvändig t 

att kunna bestrida fienden herraväldet i luften. Samtliga för-
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svarsgrenar måsle därför vara baserade, organiserade och ut

xuslade med hänsyn till hotet från luften. 

Förh~tllandPt alt en sjöstyrka ej är fullt operativ ulan 

f lygspaning och jaktskydd är en viktig lärdom, som måste 

beaktas. Nödvändighelen alt kunna sälta in eget torped- och 

bombflyg i börj an av eller under sjöstriden talar i samma 

r iktning, d. v. s. för en intim sjö- och flygsamverkan. 

I ett modärnt sjökrig äro de stora samlade sjöslagen få. 

En samlad sjöstrid mellan de båda huvudHoHorna är mera 

önskvärd för den överlägsne, som efter en seger kan utnyttja 

dennas fördelar. Om den numeriskt underlägsne icke på goda 

grunder kan anse sig besitta en kvalitativ överlägsenhet, som 

kan skänka honom framgång, _så är det san1lade sjöslaget för 

h onom en nackdel. Han måste då i stället sträva efter att 

komma åt fienden »bitvis». 
Man har om den svenska flatlans övningar ibLand hört 

-sägas, att vi alltför en lräget övat det stora samlade sjöslaget, 

vilket dock blir ett undanLagsfall i krig. Häremot måste in

vändas. dels att det kan förekomma fall, då omständigheterna 

äro gynnsamma för samling mot en delad fiende, i vilket fall 

styrkorna måste vara vuxna sina uppgifter vid en taldisk sam

verkan, dels även alt det är nödvändigt att öva det »svåraste 

fallet», inför vilket man mot sin vilja kan bliva ställd. Detta 

utesluter likvisst icke att man övar förbanden även i uppgif

lerna vid ett s. k. >>Kleinkrieg >> . 
Enbart slagskeppen fälla ej utslaget i ett modärnt sjökrig. 

D e lä tta fartygens rela tiva betydelse har ökats och det kommer 

numera h uvuclsakligen an på el t perfekt samspel mellan olika 

vapen på stridsplalsen. Åtminstone i begränsade innanhav är 

så förhållandet. 
I s.iökrigets dagliga nötningskrig ingå ständigt operationer 

av lätta övervattensfartyg, ubåtar, flyg san1t minerings- och 

minsvepningsfartyg såsom nödvändiga för sjövägamas säker

ställ ande och sjökrigsskådeplatsens övervakande. Det framgår 

härav tydligt, alt en ickc-s.tormakt omöjligen kan nedlägga så 

avsevä rda summor på byggandet av mycket stora artillerifar-

T idskrift i Sjöväsendet. 4 
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tyg, att endast ringa blir ö·ver för de övriga far lygs.Lypcr, vilka 
under alla förhållanden krävas i stor myckenheL Under krigs
tiden lilllwmmer omöj lighelen av att få importera vissa nöd
vändiga delar av de stora krigsfarlygens utrustning utomlands 
ifrån, varför den egna krigsindustriens kapacitet nödvändigtvi s 
bliver avgörande även f6r typvalet av större fartyg. 

Beträffande övriga om.värderingar till följd av senaste 
krigserfarenheter måste slutligen sägas, att kuppförelag blivit 
allt vanligare i krigföringen, fordrande en hög beredsl;:ap även 
före krigsutbrott (jämför bl. a. det japansk- amerikanska!), samt 
alt landstigningsföretag över havet - även i de fall då bety
dande risker föreligga - numera ofta vedervågas, varpå samL
liga försvarsgrenar måste vara beredda. Sannolikhelen av lufl -
landsällningar mot fasta försvarsanstalter iland bör beakta<> 
liksom möjligheten att dc kunna sättas ur slridbarl skick ge·· 
nom bombanfall. 

Sjöhandelskrigels ulglmg har ånyo visat sig huvudsakligen 
bero på sjö- och flygstridskrafternas förm.åga all skapa till 
räclzligt väl skyddade konvojer. Trots t. ex. den tyska bas
framskjutningen till Norge, Holland, Belgien och Franl;:rike har 
de l tyska ubåtskriget avtagit i effektivitet, särskilt sedan am er i 
kansk konvojhjälp varit alt påräkna. 

Bashekämpning, icke blott av flygbaser utan även av sjö-
slrid!';kraflernas baser, fordrar numera ökad uppmärksamhet i 
det kombinerade sjö- och lufUzrig, som blivit allt vanligare. 
Sjöslyrkornas baser måste givas ett starkt luftvärn och förses 
med en fullt effektiv luflbevaknil'1g samt spärras för raider av 
fienlliga småfartyg. 

Krigserfarenheterna peka i den riktningen, all det för vår 
fJollas del är lämpligt all - med undanskjutande av »Ocean
strategien» såsom varande för oss mindre tillämpbar - lwn
krclisera flottans uppgifter till mera begränsade vallenområd n 
i oss omgivande hav. Denna »Områdes-strategi» knyler flottans 
verl,samhet mera intimt till samverkan med kustbaserat flyg 
och lmslartilleriförsvaret, delta docl{ komplelterat av en livlig 
offensiv verk~amhel av vissa lätta fartygstyper. En synkroni~ 
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sering till Lid och rum av sjö- och luftkrigsoperationerna är 
nödvändig och måste organisatoriskt underlättas. 

Huru det försvarspolitiska lägel i Östersjön och invid vår 
västkust kan komm.a all le sig under närmaste femårsperiod 
lå ter sig f. n. på intet sätt överbli cka. Utvecklingen kan gå 
mot en skärpt tysk sjö- och luftkrigföring i dessa områden, mot 
ett visst slillasU\cnde under kraflsamling av båda de stridande 
partema samt slutligen mot en ökad väslmaktsoffensiv, av-· 
seende i för<>la hand aH underhålla oro i de av Tyddand hit
tills ockuperade länderna. Alt under sådana förhållanden fota 
sig på _n:'tgra strategiska bedömanden om framtiden är omöjligt. 
Vad Vl kunna göra är allenast att med alla tillgängliga krafler 
s Lärka vårt försvar i cien utsträclming, statsfinanserna y l ters t 
medgiva. 

Principen om ett >>respektförsvar» är fortfarande riklig, 
men den kräver givetvis ock att sam tliga försvarsgrenar ingivn. 
respekt. Eljest kan en fiende lägga upp sina anfallsmetoder 
mol de svaga punkterna i försvarssy~Lemet. En svag flnUa och 
ett svagt flyg kan inbjuda en fiende till sj öblocbd i '>:l.mbaud 
med hemortsbekämpning medelst flyganfall, låt vara med in
vasionsholet i bakgrunden. 

Marinen och flyget mås te tillsammans kunna avslå land
stigningsföretag mot stora delar av våra kuster, så att icke den 
svenska fällhären ställes inför olöslig a u ppgifler. 

Svårigheten att i nuvarande läcre sända örlocrsfartvcr mclla11 ö . o t:> v"' 
s:erSJÖn och västkusten nödvändiggör en förslärkni.ng av sjö-

stndskrafler och kustartilleriförsvar vid sistnämnda kuststräcl;:a 

. . Ur ovanstående synpunkler gå vi nu alt granska dc reform
hnJer beträffande Sveriges sjöförsvar, som just nu äro de mest 
aktuella. 

Inför det hotande världsläget hava de svenska statsmakter
na alltsedan 193fi gradvis förhällrat försvaret men ett mera be
tydande steg tages först i och med godkännandet i en eller 
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annan fonn av de,. förslag, som just i dagarna framlagts av 

,,1911 års försvorsutredning ». Denna utredning, vilken arbetat 

under ledning av stalssekreterare T. G. \Värn, har- med åsido

skjulande av slralegiska utredningar - ulg:llt från principen 

att vår försvarsorganisation bör erhålla högsta möjliga kvalile t 

ulan all likväl de direkta försvarsuLgiflerna drivas upp till så

dan höjd, all näringslivet och samhällslivet i övrigt klavbindes. 

Efter överläcrO'ninO'ar med representanter för närin00'Slivet och 
uv b 

inom della verkande organisationer m. m. har ramen för dc 

olika försvarsgrenarnas tolala kostnader fixerats av försvars 

ministern i samdd med överbefälhavaren. Vad marinen angår 

synes siffran 14-i miljoners tn·sbudget hava Yarit den ram, inom 

vilken man senast arbetat. 
Försvarsutredningen - i det följande betecknad med för

kortningen ''FUf-±b - ullalar i vad angår marinen all fiollan s 

stridsmedel undergått en icke oväsentlig utökning i förhållande 

till vad som heslöts år 1936 samt att kustartilleriet utvidgats 

genom tillkomslen av ett fleral batterier jämte ökning av stam

kadern. Förslaget utmynnar i en plan rörande den fortsalta 

utbyggnaden och organisationen av landels försvarskrafter un

der den närmaste femårsperioden, vilken plan - eyentuellL 

efter vissa jämkningar - avses att ligga Lill grund för en 

proposition till 1942 års ril<sdag. 
Reformlinjerna beträffande sjöförsvaret bliva alllså intiml 

knutna till denna plan, som utvisar från vilka utgångspunkter 

man hör bedöma 1narinens framlid under närmast kommande <'tr. 

Försvarsväsenclels högsta ledning föreslås undergå vissa 

ändringar hl. a. genom alt s.tölTe antal ärenden avgöras av för .. 

svarsgrenscheferna och fö,rsvars.stahschefen, än vad hittills varit 

fallet. Härigenom minskas kommandochefernas arbete och en 

sammanslagning av de tre kommandoexpeditionerna till en, 

under ledning av en generalsperson eller flaggman, bliver efter

hand (efter el t eller flera budgetår) möjlig. Under denne chef 

finnes en arme-, en marin- och en flygsektion, vars sektions

chefer i militära fackfrågor uppehålla kontaklen med utländska 

militär-, m.arin- och flygattacheer. 
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Bristerna i försvarsledningens funktion avses täckws dels 

O'enom att överbefälhavaren tillkommer redan i fredsorganisa

~ionen samt befrias från allt detaljarbete, dels genom att det 

operativa higsförheredelsearhelel för armen centraliseras till 

försvarsstaben men för marinens och flygvapnets del utföres av 

försvarsgrenschefernas operationsavdelningar. Uppgifter i stort 

och frågor- om samverl,;an avses dock såsom nu handläggas in

om försvarsstaben. Försvarsstabschefen samt cheferna för ma

rinen och för flygvapnet äro föredragande inför överbefälhava-· 

ren i operativa frågor. 
F.n ordinarie försvarsstabschef Lillsätles redan i fredstid 

(generalsperson, Oh 3). Arme-, marin- och flygvapenavdel

ningarn a i försvarsstahen st~t direkt under chefen för försvars

staben, som dessutom fördelar arbetet inom staben på vissa 

sektioner och avdelningar m. m. 
Marinledningen, som till höslen inflyttar i nybyggnaden för 

marinens ledning (på Gär det), kommer g i vetvis all arbeta un · 

der långt gynnsammare förutsättningar än tidigare genom möj

ligheten till en lokall mera koncentrerad ledning, som. hör 

möjliggöra alt genom personliga sammantriiden minska behovet 

av ytlranden och remisser mellan marinstab, kuslartilleriin

spektören, marinfönaltningen och Ljänstegrensinspcklörerna. 

FU /41 ut g h fr{m alt personer av flaggmans (generals per

sons) grad bilda "amiralite leb, med särskild s lat. Am.iraliletel 

skall hesl[t dels av chefen för marinen, chefen för mm·inför

valtningen, cheferna för Ostkustens och Sydkustens marindi

strikt, chefen för kustfloHan samt inspektören för kustartilleriet 

(de fem sistnämnda konleramiraler a;- l. graden, resp. general

major av l. graden), dels ay fem konleramiraler av 2. graden, 

resp. generalmajor av 2. graden (lönegrad Ob 2) nämligen che

ferna för marinstaben, för Västkustens marindistrikt, för Stocl<

holms skärgårds lmslartilleriförsvar (f. d. KVF), för örlogs·· 

varvet i Karlskrona samt för Blekinge kuslarlilleriförsvar. Ma

rinöverintendcnlen ingår dessulom i amiralitetet. 

Marinstahen får en särskild utbildningsavdelning för flottan 

och kustartilleriet, vilket givetvis lä ttar någo t på organisations-
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och personalav-delningarnas arberte. Vissa avdelningar i ma
rinstaben få en regementsofficer såsom assistent, liksom f. n. 
är fallet i marinförvallningen. För de sjöofficerare, vilka ej 
ingå i amiralitetet, skulle chefen för mariuslaben vaTa perso
nalchef. Eftersom elt flertal ärenden överflytlas från inspek-
tören för kustartilleriet till marinstaben, blir souschefen där
städes en kustartilleriotficer av överstes grad (Oa 6). 

Sam:Lliga dossa reformer måste hälsas med lillfreds,ställelsc 
och vara ägnade alt underlätta en mera koncentrerad och effek
tivare marinledning. 

Vad personalj'rågor angår, bjuder FUf41 på betydande ljus
punkter. Vi komma äntligen ifrån den s,tora knapphet på per
<;onal, som hittills gjort sig gällande inom näslan aHa områden 
i marinen, vilken knapphet orsakat bristande effektivilet i or
ganisationen, nödvändiggjort systemet med dubbelbefattningar 
samt förhindrat alt giva personalen önskvärd omväxling och 
skälig ledighet. 

Beträffande j'lottans oj'f"icerskår ulg{tr FU/41 från ett be
hov av 620 stamofficerare, villzet innebär en ökning med c:a 
1.1J i förMIJandc till nu göllande stat. Del blir en viss ut
vidgning i de flesta grader, medförande f6rbältrade befordrings
utsikler och ökad arhetsgHidje. Utöver amiraliteteLs personal 
komma elva kommendörer, varav 3 i lönegrad Ob l, nämligen 
stationscheferna i Karlskrona och Stockholm saml varvschefen 
i Stockholm, jämte åtta i lönegrad Oa 6, nämJigen en avdel
ningschef i marinförvallningen, inspektören för sjöartilleriet, 
inspektören för torped- och ubåtsvapnen, inspektören för min
väsendet (okontrollerbara mineringar och minsvepning) jämte 
flaggkaptenen samt tr e förbandschefer ~t sjöstyrkorna. Utred
ningen ifdgasätter uppflytlandet av en av de sistnämnda kom-
mendörerna till konleram.iral av 2. graden i samhand med krys
sarförbandets färdigställande, men framlägger ej något förslag 
därom. Marinens främste representant i kommandoexpeditio
nen lJlir däremot i framliden som regel av lägre grad än nu "i 
samband med en föreslagen sammanslagning av alla tre l\com
mandoexpeditionerna till en. Sjöofficerskåren skall i övrigt 
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]Jestå a\": 35 kommendörkaptener (motsvarande nuvara11de 22 
kom.-kapt. l. graden), 40 örlogskaptener (nu 23 kom.-kapt. 2. 
graden), 210 kaptener (nu 170), 219 löj{nanter (nu 169) samt 
go fänrikar (nu omkring 70), vartill kommer elt antal officerare 
på särskilda stater (undervisnings~nstalte~·.: m~rindislrikt m. m.). 
Av dessa kunna en del vara antmgen SJoofficerare eller kust
artilleriofficerare, varvid angivits proporLianen % resp. lj3. 

En utsvällning av sjöofficerskåren enligt vad ovan angivits 
fordrar naturligtvis en forcerad ökning av den nya sjökrigs
skolan i Näsby slott fö1· att kunna skapa ett 30-tal nya fänrikar 
varje år saml medför artt sjökrigshögskolan framdeles måsle 
utvidgas för clt elevarrtal per år av c:a 80 officerare, eleverna 
från kustartilleriet här inberäknade. 

Kuslartillcriefs oflicerslcår undergår även en betydande ut
vidgning. Ulöver vad som nämnts angående amiralitetet, mär
kes att i framLiden en av marindistriktscheferna å ostkust, syd
kust eller västkust kan vara kustartilleriofficer (generalmajor 
.av l. eller 2. graden). Betydande förbätLring.ar införas i rege
mentsofficersgraderna och offioer,skåren blir omkring 300 man 
stark, vartill ,likvisst komn1a vissa reserver. KusLartillerioffi-· 
cerarna utgöra sålunda % av marinens officerskårer. 

Betydande förhällringar införas des.sulom beträffande ma
rinens ingeniör-, intendentur- och läkarkårer. 

Vad underof f"icerarna heltäffar, fördubblas pmktiskt taget 
flottans underofficerskår (enligt 1936 års heslut 594 underoffi
<C'erare, vartill ],om 275 flaggkorpraler) lill 1.680 man, samtidigt 
med alt pensionsltldern för underofficerare av 2. graden sänkes 
till 50 år. De nuvarande flaggkorpralerna uppflyttas till under
officerare av 2. graden. Vid Göteborgs örlogsdepå uppsättes en 
·egen underofficers- och sjömanskår. Kustartilleriets underof
ficerare nå upp till ett antal av 558 man. Befordringsförhål
landena för underofficerarna förbättras alllså. 

Angående manskapet märkes att - sedan flaggkorprals
titeln blivit ledig - den nuvarande furirstiteln utbytes mot 
flaggkorpralsbenämningen. Flottans stamkadrer skola upp
bringa<> till 5.820 man (215 högbåtsmän, 2.130 flaggkorpraler 
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samt 3.475 korpraler och meniga) . En marinens underofficers

skola i Karlskrona skall kunna mollaga c:a 135 stam- samt 50 

rescrvunderofficerselcver, varjämte en för flottans manskap ge

mensam rekrytskola i Karlskrona, förlagd till Karlskrona gre

nadjärregementes kasärner, blir en sjömansskola om c:a 1.000 

man, vilken givet· oss en viss kompensation för den borttagna 

skeppsgossel\årcn. Kustartilleriets manskapsstyrka av stammen 

skall uppgå till l.855 man. 
Den för alla fö rsvarsgrenar lill 430 dagar utökade viim

pliklen skall vid flottan fullgöras i en följd utom_ för värn

pliktiga i allmänhet, ej inskrivna vid sjömanshus, för vilka 

fredstjänstgöringen uppdelas i en första tjänstgöring om 420 

dagar samt en eflcrulbildningsövning om 30 dagar. För sjö

kaptener och likställda tillkomma 120 dagar i form_ av tvenne 

repetitionsövningar. Vid kustartilleriet fullgöres värnplikten 

genom_ 360 dagars första tjänstgöring, tvenne repetitionsövningar 

samt en efterutbildningsövning om vardera 30 dagar. Vid 

kustartilleriet får personal, uLLagen för officers- eller under

officctsulbildning, e!Il förlängning med högst 360 resp. 180 dagar. 

Denna nu beslutade utvidgning av värnplikten kommer 

giveh·is alt ~vscvärt stegra möjligheten till kontinuitet i floHans 

fartygs bemannande samt möjliggöra en högre krigsberedskap 

vid kustartilleriet än som tidigare kunnat emås. 

Vad beträffar frivilligrt organisationer har ju sjöv~i.mskåren 

på senaste tid undergåLt en snabb utveckling till slor hfttnad 

för dc marina ku<;torganens funktion och är f. n. under viss 

omorganisalion i anslutning till den marina ungdoms-;;erksam

heten (floLLiljernUJs aspirantavdclningar). 
Angående förhdllanclet mellan personal och materiel m[ts,te 

det tyvärr konslalcras, alt den personal flottan nu har icke 

räcker till fullgod bemanning å dc hefinlliga fartygen. Er

farenheterna från den förslärida försvarsberedskapen ll::tva 

starkt understrukit personalbristens allvarliga karaktär. l des

sa hänseenden åstadkommer FU/41 en avsevärd förbättring. 

Liksom försyarsutredningens förslag i vad ang:Jr lantstrid~

krafterna skapar förutsättningar för organiserande vid m0hili -
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sering aY en omedelbart operalionsduglig arme, så skapas äYen 

vad marinen ang[u· betydlig t gynnsammare förutsättningar i 

I<.rigsbercdskapshi"i.nsecndc. Men med hänsyn till hchov av :·e

server m. m. kunna personalberäkningarna ingalunda anses 

särskilt väl tilltagna. Tvärtom spårar man på sina h[tll en 

långt driven personalelwnomi. 
Vi skaffa oss dock nu personalkadrer för en mochirnare 

flotta och dessa kadrer medgiva alt för framtiden - även i 

fredslid - hålla en väsentligt högre grad av beredsl,ap än vad 

som förnls~Ltcs i 1936 [u·s försvarsordning. Della är en slor 

fördel. 
Man m[ts le insl~imma med FU/41, aH den nya marinorga

nisa tionen utformals med hänsyn till lägels krav samt del p~t

gående krigeLs och försvarsberedskapslidens erfar-enheter. Del 

nya försvarsförslaget åstadkommer också en bällre harmoni 

mellan personal och materiel s[llillvida, alt dc utökade kadrerna 

av fiollans personal höra räcka för del fartygsbestånd, som man 

förutsätter skola finnas. A l t sedermera detta fartygsbestånd är 

mindre, än vad som erfordras, iir en annan sak. Inom den an

givna ramen har ingen hältre lösning kunnat [tvi1gabringas. 

Men det måste bemärkas, aH OYannämnda personalökning 

bör hetraktas endast såsom en första eLapp, medgivande att be

manna 19±2 års flolla. Marinens nuYarandc uppgifter skulle i 

sj älva verket fordra en betydande materiell förstärkning, vilken 

i sin tur nödYiindiggjordc en avseYärl större l<aderökning. 

SJökriosmalcriclen indelas i linjeflollan, reservfioLlan och 

h jälpflottan, den förstnämnda bestående av fartyg inom skälig 

livsåldcr, vilka tillhöra kustflottan eller lokalslyrkoma. 

Nybyggnaden av örlogsfartyg under tiden 19"12N3-1946f47 

s.iktar närmast på all vidmaldhålla floHan vid den styrka, den 

kommer alt äga, sedan heslutade fal'lygshyggnadcr under den 

närmaste liden färdigstiillls, samt alt stärka torperbålsvapnel. 

I fråga om slörre fartyg rLi.lmar man med alt - såsom chefen 

för marinen föreslagit - hygga en tredje kryssare av den typ, 

Varav år 19-tO beslulades byggandet av lYcnne (Tre Kronor) . 
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Beträffande denna Lyp underströk stalsrådet Sköld nyligen, att 
dessa kr:yssare vore för sina uppgifter väl ägnade fartyg med 
kraftig eldverkan och föct·hållandevis slarkt pansarskydd samt 
hög fart. Sverigeskeppens ersältande mCJd nya pansarskepp med 
groyt artilleri finge skju tas på framliden. FU141 yttrar sig hel
ler icke om huru dc återstående Sver.igcskeppcn framdeles skola 
ersättas. Slörre jagare om c:a 1.800 Lon, bestyckade bl. a. 1ncd 
4 st. 12 em kanoner, kraftigt luftvärn och 53 cm torpeder, före 
slås till byggande liksom kustubåtar samt större och mindre 
torpedbåtar. 

Kostnadcma för nybyggen under fem{n·sperioden skulle 
därmed bliva 127 milj . kronor, vartill komma bl. a. c:a 53 milj . 
kronor för beslutade byggen, vartill medel ej ännu anvisats. 
Per lu· avses nybyggnadsanslaget under femårsperioden att upp
gå till 36,2G milj. kronor, vartill komn1<er anslag för byggande 
av nya jagare i sl:ällcl för Klas Hom, Klas Uggla och Göleborg1). 

Belr.äffande motiven för en nybyggnadspolitik enligt ovan 
angivna linjer säger FU/41 bl. a ., alt målet är att skapa etl 
kombinerat sjö- och flygförsvar i stånd alt gå till de motanfall, 
som äro nödvändiga för framgång i ett försvarskrig. Med hän
syn till luftfaran måsle dels de enskilda fartygens luftvärn och 
skydd för vitala delar s-tärkas, dels fartygens verksamhet kom
pletteras genom aktivt ingripande av fl,ygstridskrafler, särskilt 
torped- oeh bombflyg. 

FU/41 framlägger i en tablå resultaten av den cr~mcrna tl tl 

krigslidens erfarenheter bet1~äffande flyganfallens verkan i 
jämförelse med resultaten av sjökrigets övriga vapen såvitt an
går förlorade fartyg. Det framgår därav att flvcrvapnets andel • b 

i förlu<sterna varit avsevärda. Utredningen angiver vidare, att 
relationen mellan skador orsakade av anfall fr~m flygs-trids
krafter och av ÖYI'iga sjökrigets vapen icke lika lätt 1ftler sig 
överblicka. men att det är elt faktum aLl såväl flyganfallens 
antal som de uppnådda resullaten varit betydande. 

. 1 ) l .statsv·erkspropo.sitionen upptages t . v. resorvationsan,slag fö r 
fa rtygsbyggnader med .00 milj. kr. samt för k!JJstartiHerimaterieL med 
W milj. kr. 
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Samma erfarenheter kunna g.ivetvis dragas beträffande ::t\ 

fl yganfall orsakade förluster för stridskrafter till lands. Rärlill 
må anmärkas, all ocrhörda mängder krigsfolk, tanks och flyg
plan hava satts ur spelet genom flyganfall, men ingen drager 
därav den slutsatsen att det ·vore oklokt aH uppsäl la krigsfall,, 
tanks och flygplan. Så är ej heller förh{tllandel med ödogs
fartyg, vare sig slörre eller mindre. 

Utredningen sägm om byggandet av tunga farlyg, pansar
skepp, monitorer el. dyl. all sådant bygge t. v. icke upptagits , 
·enär deras konstruerande efler modärna principer och färdig 
ställande i nuyarande läge tager längre Lid och ställer större 
krav på vår industriella kapacitet än uppbyggandel av den 
ävenledes nödvändiga lätta delen av ,jöförsvarel. Man Etr s:\
lunda fnrtfarande räkna med 2- 3 Sverigeskepp såsom kärna i 
en stödstyrka åt de läUa fartygen, trots dessa pansarskepps för
åldrade konstruktion. DeL synes bcräl.Ligal att härav draga den 
slutsatsen, all då pansarsl::cppcn ej längre kunna kvarhållas i 
kustflottan, måste cU fientligt anfalls·företag över havet mötas 
av samtidigt motanfall av lätta snabbgående sjöstridskrafter 
samt flygstridskrafter. I vårt sjöförsvar 1nåslc sålunda ingå en 
med sjöstridskrafterna grundligt samövad flygeskader och vad 
sjös tridskrafterna beträffar konm1er torpeden alt skjutas mera i 
förgrunden än vad hiLLills varit fallet. En lätt eller - om man 
så vill - »mcdelsvår» kustflolta om minst ;3 kryssare, 12 jagare 
och 18 torpedbåtar, samverkande med en marinflygeskader och 
med undervattenshMar (tillsvidare vederbörligen stödd av äldre 
aNillerifartyg) ~'tr härmed den framtidsbild, som FU/41 upp 
drager. D~l pansarskeppen ej längre äro brukbara i linjefloUan, 
hliva uppgifterna till sjöss givetvis försvårade. 

Häron"l skall blott sägas, alt vi i v~n· flotta redan hava be
tydande erfarenheter om villkoren för en sådan lätt eller >>mc
delsvår» flottas uppträdande. Kustflatlans spaningsavdelning 
har under åratal övats på delta sätt och värdefulla rön därvid 
gjorts. Del är icke fräga om att i många lägen synnerligen 
allvarliga förlusler kunna <'tsamkas en fiende genom lämpligt 
ansatta kombinerade torped- och bombanfall från valtenytan 
Qch från luften. Men det måsle samtidigt konstateras, att över-
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vattensfartygens artilleri måste vara av erforderlig slyrim för 
att man uneler dager skall hava utsikt alt verkligen slå sig fr alll 
till användbara anfallslägen. I delta hänseende utgör kryssar
nas snabbskjulande medelsvåra artilleri samt understödet ay 
ett starkt bomb- eller torpedflyg en god tillgång. 

FU/H förslag går som nämnt ut på elt vidmakLhållande av 
1942 års flotta. 1\Ted en större ram hade de t givetvis varit möj
ligt alt ersäl ta ytterligare e lt anlal av de omodärna fartygen 
med modärna sådana samt att utöka det nu mycket begränsade 
antalet lälla fartyg med hänsyn såväl till kustflottan som t ill 
lokalstyrkorna. 

Förslagets a llvarligaste skuggsidor finner man, om man 
begrundar huru det skall bliva möjligt att få sjökrigsmaterielen 
att räcka till för alla de geografiskt splittrade uppgifter, vilka 
påvila den syenska marinen. Man får icke förglömma att bl. a. 
sjöhandelsskyddet lzräver fartyg i lokalstyrkorna. 

Marindistriklsorganisationen har, såsom FU/'11 påpekar, 
varit av största betydelse för den marina beredskapen uneler 
senaste tid. Tack vare att organisalianen i fråga varit i verk
samhet några år hava de lokala sjöförsyarsorganen i s:tort sett 
varit väl heredda för sina uppgifter. Förhållandet mellan flot
tan oeh kustartilleriet har också inom marindistriktsorganisa
tionens ram blivit mera intimt - till stor hålnad för marinens 
samlade effektivite t. Den ursprungligen såsom operaliv krigs
organisalian tillkomna marindistriktsorganisationen har med
givit en rationell lösning av även andra problem än de opemtiva . 

FU/41 konsta terar, att det normalt bör vara marindistrikts-
chefen som utövar den Inilitära ledningen av samtliga förhand . 
organ och ans'talter av flottan och kustartilleriet inom marin 
distriklet och aH tiden nu är inne för en mera definitiv lösning 
i denna riktning. 

De för fllclrade begreppen »fäs,tn ing>> och »kommendant>> 
borllagas s:Jlunda och ersättas med >>kustartilleriförsvar>> och en 
chef för detta, i militärt hänseende underställd marindis lrikts-
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chefen. I tekniskt-ekonmniskt avseende är den förre under
ställd resp. centrala fönaltningsmyndighet, men marindistrikls
.cbefen har inflylande även över dessa spörsmaL Medelsbehov 
för ny- oeh Lillbyggnader samt anslagsäskanden utgå från ma
rindistriktschefen. Mm1 Htr väl förutsä tta, alt marindistriktschef 

av amirals crrad även behåller Lileln >>Beiälhava.nde amiral». 
.c " 

Kontrollerbara mineringar jämte materiel för deras ulläg-
gande och h emlagande tillhör kustartilleriet, okontrollerbara 
m ineringar flottan. Luftvärn vid kustförsvarsanslalter, örlogs
baser och krigsankarplatser hänföras till kustartilleriet (utom 
det å Stockhohns station och varv). Visst rörligt luftvärn över

föres till armen. 
Marindistriktschefen har en stab, vars stabschef kan vara 

sjö- eller kustar tillerioffieer, beroende på vem som är äldst i 

tjäns ten. 
Dessa reformlinjer angiva i karlhet den »clearing>>, som 

skett i de ofta invecklade förhållandena mellan flotta och kust
artilleri i havshandeL Lösningen synes logisk och hör vara till.:. 

fredsställande för båda parter. 
Marindistriktschefen har samma ställning till chefen för 

kusrlartilleriförsvarot som en armefördelningschef till underly
dande ehefer inom silt anneförrdelningsomTåde eller som en 
militärområdesbefälhavare till underlydande försvarsområdes
befälhavar e. E lt dylikt lydnaclsförh~tllande hör vara tillräekligt 
för att betrygga en enhe tlig militär ledning. 

Norrlandsiwstens marindistr ikt har ju länge varit ganska 
vanlotlat i personal- och materielhänseende. Hänsynen till vårt 
försvarspoli tiska samband med Finland och >>kaloUslralegiens>> 
växlande problem tala dock för en tingens bättre ordning här
vidlag. FU/41 siklar även mot en effektivare marindistrikts
ledning där redan i fredstid, förläggning dit av vissa fartyg 
med personal samt tagande i bruk och ett visst utbyggande av 
den förut ularren derade örlogsdepån i Gustafsvik Härn>ed 
tillgodoses behovet av en replipunkt pil Norrlandskusten, var
jämte kus tarti ll er iförsvaret vid Härnösand redan i fredslid er
håller viss bemanning. Befallningen såsom marindistriktschef 
bestr ides av en sjö- eller kustartilleeiofficer av kommen dörs 
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eller över,stes grad. Samtliga dessa i'Llgärder uwtivera ulat! 
tvivel den härpå nedlagda kostnaden. 

Osll.:uslens marindistr il..:l är en mycket omfattande organi 
sation, där under marindistriktschefen äro ställda bl. a. lokala 

sjöstyrkor samt chefen för Stockholms skärgårds kuslarlilleri 

försvar (CSSK), under vilken i sin lur lyder chefen för \Vax 

holms kustarlilleriregemenle. CSSK är samtidigt chef för visst 

försvarsomrade inom IDarindislriktel. Enär CSSK är förlagd 

till \Vaxholm, ingår .i marindistriktsstaben en särskild fortifi 
kationsofficer. 

Beträffande Stockholms Ötrlogsstalion konslaterar FUj-11, all 
kaderökningen gö~r en utflyttning av Slackholms örlogsbas nöd

vändig, men då betydande medel nyligen nedlagls på örlogs 

varvels modärnisering föreslås alt utflyttningen till en börjau 

kommer till st.lnd enbart för örlogsstationen samt etappvis. 

stationsfrågan bör upplagas till behandling sä snart marinor

ganisationen i stort behandlats av riksdagen. Marindistrikts . 

chefen med slab samt delar av intendenturförvallningen böra 
dock tills vidare vara kvar i Stockholm. Hlu·sfjärdens depl 

föreslås underställas marindistriktschefen i sLället för alt såsom 

nu vara underställd chefen för kustflottan. stationschefen får 
en stationsstab under en örlogskapten, varjämte inrätlas elt 

kompaniernas ekonomikontor, ingående i stationsförvaltningen. 

Kasärnlwhowt (2,050 man) nödvändiggör fortfarande utnyttjan
det av vissa logementsfartyg. 

Enär örlogsvarvens ställning och organisation f. n. är före
mål för särskild utredning, har FU/41 utgått från nuvarande 

varvsorganisation med vissa jämlmingar. Förslag hava fram

<;iällts om alt alla verkstäder skola utbrytas ur varvsdeparte

men:en och bilda >>marinverkstädema» under särskild ledning, 
varv1d marinverk<>täderna skulle bliva affärsdrivande verk, di 

rekt underställda marinförvaltningcn, men härom är ännu intet 
beslut fatlal. 

Gnllanrls marindistrikt har sin betydelse bl. a. på grund av 

d:t ökade behovet av en replipunkt å Gotland för lätta fartyg, 
vllkcl fordrar en ökad depåorganisation i Fårösund. FU/41 
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föreslår, a lt mililärbefälhayaren å GO'Lland santtidigt skall vara 

111
arindistriktschef och hava under sig lokalstyrka, kus.Larlilleri

försvar och marint förbindelseväsende. NiiliLärhefälsstaben 

skulle utökas med marin sakkunskap och särskilda beslämmel

ser gälla angående chefens för marinen rä ll att utfärda order 

och föreskrifter till marindislriklschefen. 
Be träffande Syclkusiens nwrindislrik( m.ärkes, all marindi

striktschefen ej hi.ngre ~kulle vara kommendant i Karlskrona 

fäs-tning utan i stället hava under sig en chef för Blekinge 

I<uslar lilleriiörwar (CBK), en genemlmajor ay 2. graden, sam
tidigt chef för visst försvarsmnråde. Marindistriktschefen skulle 

få öl<al lokalutrymme i kanslihuset i och med alt stalionschefen 
med sin sLationsstab beredes plats i en nybyggd kasärn invid 

f. d. skeppsgnssckasämen, medan CBK inflyllar i f. d. ingen

iörsl<asämen. örlogsyaryet s.kulle organiseras efter samma 

grunder som det i Stockholm samt erhålla ökat l;;ajulrymme 
för lokalslyrkans fartyg. 

M::trinens underofficersslwla och »sjömansskola» skulle för

läggas enligt vad tidigare sagts samt kasärnbehovet (2.000 man) 

täckas genom tillbyggnader för 500 man. Liksom i Stockholm 
skulle ett kompaniernas ekonomikontor tillkomma, varigenom 

kompanicheferna i störrre utsträckning skulle kunna ägna sig 
åt rent militära förh[tllanden. 

öresunds marinclislriU avses undergå endast smärre för
ändringar (adjutanter hos marindislriklschefen, vissa anord

ningar för ulny tljande av kustartilleri inom distriktet m. m.), 

sedan man av el<anomislm skäl avstått från inrältm')!det av en 
särskild örlogsdep~\. 

Angående V ästl;ustens marindistril,:L ålc.r föreslår FU/41 till 
följ d av ökad operativ betydelse av försyarsanstallerna vid väst

kusten ganska omfatLande utvidgningar och förändringar, gå

ende ut på alt marindistrikLschefen (Ob 2) skall hava sig un

dersLällda bl. a. lokalstyrka av sjöstridskrafter, chefen för Göte

borgs skärgårds kustartilleriförsvar (CGSK, Ob l) samtidigt 

härmed chef för ett nyupprättat Älvsborgs kustartillerire~e-
111ente, samt en avsevärt utvidgad ärrlogsdepå med en rege-
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mentsofficer ur flottan som depåchef. Kustartilleriregementet 

erhåller en ny förbggning i omedelbar nii.rhet av Nya varYel. 

Expeditions-, exercis- och skollokaler utökas. örlogsdep~m or

ganiseras p[t en sta lionssektion med en mindre underoffi cers

och sjömanskår ji1mte kompanier [ör slam och värnpliktiga, en 

Yansscklion med en ekipage- och en ingeniörsavdelning samt 

en illlenclenturseklion. För Hotlans personal och materiel å 

Nya vane t bli va en del nybyggnader erforderliga. Ä ven den 

väsentligt utökade marindistriktsstaben samt intendenlur.för

Yallning jämte kameralkontor kräva givetvis ökat lokalulrym

me. Slulligen skulle en mindre basorganisation tillkomma in

om skärg[trdsområdet Göt8borg- Marslrand. 
I samband hinned bör påpekas att den betydande ökning 

av fluguapnet, som I•Uj-±1 föreslår, går ut på uppsältandet av 

16 flygflottiljer, fördelade på fyra eskadnu:. Av dessa är en 
(4. flygeskadern) främst avsedd för operationer över havet och 

vid kusten i samverkan med marinsLridskrafterna. Eskadern 
skall i fred omfalla en marinspaningsfloltilj, en torpedflottilj 

samt en fjärrspaningsflotlilj. I krigsLid torde eskadern jämväl 

komma alt, åtminstone tidvis, omfatta jaktflyg. 
Den nyskapade torpedflottiljen avses för övervakning av 

havet och fiendens kust, för stödjandet av sjöstridshanerna i 

strid samt för utförandet av självständiga offensiva företag med 
bomber, torpeder eller minor. iVIed stöd av denna flottilj er

hålla sjöstridskrafterna större möjligheter till offensiva förelag 

i sjökriget utanför de egna kustfarvaltnen. 
Eskadern torrle i krig avses aU normalt vara underställd 

chefen för marinen. 
Dessa organisationsförslag äro givetvis till båtnad för för

svaret, men 1nan bör med hänsyn till krigserfarenheterna ford ra 

alt jaktflyg konstant tilldelas kustflo ttan och vissa lokalstyrkor. 

Totalt sett medför ett genomfömnde av FU/41 förslag be
tydligt förbättrade arbetsförhållanden för svenska marinen. En 
hestämd förutsättning härvidlag är dock all under ärendets 

.fortsatta behandling icke förelagas några ncdsk~irningar vare 

sig av personal eller materiel. Ett påskyndande av kryssar

bygget samt en ökning av jagarnas och torpedbåtarnas antal 

vore i själva verket vad som krävdes. bn stor fördel vore 

dessutom, om fartygsbyggnadsprogrammet kunde realiseras på 
kor tare tid än fem år. 

Förslaget är så tillvida radikalt, a:tt man nu går in för att 

låta den närmast erforderliga förnyelsen av våra artillerifartyg 

avse en kryssare med 15 cm:s artilleri i stället för ett fartyg 

med grövre heslyckning. Sakskäl för denna inställning fu1o dels 

den i viss mån begränsade ekonomiska ram.en för sjöförsvaret~ 
totala omkostnader, dels konstruktiva svårigheter för att nu 

inom landet snabbt bygga pansarskepp, dels flygets ökade be

tydelse som möjliggör att giva en flotta Lill sjöss ett kraftigt 
stöd av flygstridskrafter. Ett intimt samspel mellan flottan 

och flyget blir därför i framtiden än viktigare än hittills. 

Utökade kadrar, förbättrad Jn-igsberedskap smnt en icke 

oväsentlig utökning av de lätta fartygens antal äro vidare fö,r
delar av betydelse. Detta berättigar slutsatsen, att med ett 

g0nomförande av 1941 års försvarsutrednings förslag lägges 

grunden för elt aktivt återuppbyggnadsarbete inom det svenska 
s j öförsvaret. 




