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Tävlingsämnen för år 1943. 

1. Hur har, särskilt med hänsyn till svenska förhållanden, 

krigföringens utveckling återverkat på sjöstridskrafternas 

uppgifter och betydelse i riksförsvaret? 

2. Luftkrigföringens inverkan på sjökrigföringen i innanhav. 

.3. T ak tiska tendenser inom sjökrigföringen med ledning av 

hittills kända erfarenheter från nu pågående krig. 

4. Aktuella problem i den moderna ubåtsLaktiken och deras 

tillämpning på svenska förhållanden. 

-5. Riktlinjer för torpedbåtars utnyttjande i vårt sjöförsvar. 

<6. Riktlinj er för anordnande av luftvä.rnSihestyckning å fartyg. 

7. Vilka krav ställer den moderna naltaktiken å materielens 

utformning och personalens utbildning? 

S. Kustartillerie ts lerigsberedskap samt dänned samman

hängande organisations- och personalfrågor. 

'9. Rörliga l.;:ustarlilleriförbands uppgifter, betydelse och an

vändning i det svenska riks,försvaret. 

10. Radioteknikens utnyttjande och utvecklingsmöjligheter m

om kuslartilleriförband. 

11. Framtid<>pcrspektiv ifr:'tga om framdrivningsmaskiner å 

s l r i d s f art y g. 

Tidslcrifl i Sjövåsendet. 
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12. Synpunkter på val av stålmaterial för stridsfartygs skrov. 

13. Synpu~lkter på ~rbetsuppgifter och utbildning för den per

sonal mom mannen, svm avses för intendenturtjänst. 

14. H~r hör allmänheten på ett effektivare sätt än hittills hi

bnngas. kännedom om marinen? Plan för sjöförsvarets 
upplysmngsverksamhet. 

15. FI'itt val av ämne inom området för E:uno·I. örlogsmanna-
sällskapets verksamhet. "' 
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Kuppföretag sjöledes. 

1. Inledning. 

Under del första världskriget låsles s tridskrafterna i stort 

sett till olika fronter, medan hemorten i mycket ringa utsträck

ning berördes av direkta stridshandlingar. Det stora undantaget 

var ubMskriget .. som då liksom nu uU'"ämpades över vida ytor. 

Det nu pågående higet känneLeeknas i m~otsals till det fö

regående av alt stridshandlingarna ulföras över vida ytor. Om

fattande stridskrafter, främst flyg, insättas direkt mot hen"lorten 

med dess livsvikliga industrier; därjämte ha överraskande an

fall med styrkor sammansatta ur alla försnu·sgrenar utförts m.ot 

områden, som dittills betecknats som »s,äkra». Dc kämpande 

ländernas h ela territorier ha i större eller n1.indre utst1~äckning 

blivit krigssk[tdeplats. Kriget har blivit totalt. Fronter finnas 

ju fortfarande och binda sjähfallet väsentliga delar av de till

gängliga resurserna. Men de m.odcrna sjö-, flyg- ooh lanl·· 

s trid.,;kraflcrnas --- i sis ta fallet främst pansarvapnens - stora 

snabhhet och slagkraft har till följd, alt fronterna omfattas 

ovanifrån och of ta genombrytas, varefler de fortsatta str,idcrna 

utkämpas över stora ytor. Exempel härp~t ·iiro opera tionerna i 

Ryssland, de omfattande bomhanfallen mot Storbritannien och 

Tyskland samt på sätt och vis även den underlägsna men snab

ba tyska flottans operationer i de nordliga fanattnen i samband 

med NorgeföretageL 
Den ökade rörligheten och dc dänned följande möjligheter

na att slå snabbt och hårt p~t långa avstånd från hemlandet eller 
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tillfålliga operaliOlJsbaser har haft till följd alt överraslmings
momentet - kuppen - konuuit i förgrunden i den moden1a 
krigföringen. Del nu pågående kriget utgö,r i stort sett en sede 
kupper - från helt små företag till operationer av jätlelika 
dimensioner. Varje krigsutveckling av betydelse, vare sig den 
inneburit ett angrepp mot ett dessfö•rinnan neutralt lrund eller 
~tsyftat en radikal omkastning av krigslåget har skett i form av 
en kupp. Denna tes belyses måhända bäst av följande serie 
exempel: det tyska angreppet nwt Polen 1939, Norgeföretaget 
1940, de brittiska angreppen mot Oran och Taranio 1940, den 
tyska krigsöppningen mot Ryssland samt de japanska angrep
pen mot Pearl Harbor och Malaeka 1941 samt slutligen de brit
tiska angreppen mot St. Nazairc och Dicppe jämte den brittisk
amerikanska opeTalionen mol Mm,oclw 1942. Med tämligen stor 
säkerhet torde man kunna påslå, att denna serie ånnu icke av
slutats. 

:Med hänsyn till dc dellagande försvarsgrenarna ,kunna 
kuppförelagen indelas i följande 3 kategorier: 

a) kupper med arme-, sjö- och flygstridskrafter; 
b) » » sjö- och flygstridskrafter; samt 
c) >> )) arme- och flygslridskrafler . 

I delta sammanhang mås te giYctvis den sista kategorien 
länmas åsido. I övrigt avses i det följande endast belysas ren
odlade kuppfö,rctag, i vilkt marinen spelat en framträdande roll. 
Som typexempel ha valls det japanska angreppet mot Pearl 
Harbor, vilket som_ bekant utfördes av endast sjö- och flyg
stridskrafter, samt det brittisk-kanadensiska anfallet mot Diep
pc, i vilket samtliga försvarsgrenar deltogo. 

2. Anfallet mot Pearl Harbor den 7 december 1941. 

a. Inledninu. 

Under slutet av 19-!1 skärples undan för undan förhållandet 
mellan USA och Japan. lVIedan underhandlingarna ännu på-
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o-ingo mellan de h ~tc.la länderna, började japanerna fö11bereda en 
~erlc kuppartade företag för aU i samband med en evenl~e.li 
krigsöppning lamslå motslåndarna och frånrycka dem allt 1m .. 
tiativ. Det viktigaste av de sålunda planerade fö'l·eLagen var an
greppet mot den amerikanska Stilla Havsfiollan i Pearl Harbor. 

Sedan det visat sig, alt en uppgörelse i godo knappast var 
möjlig, igångsalte japanerna i början av december sina opera
tioner, vilka med förlamande kraft träffade molståndaren tidigt 
på morgonen, söndagen den 7 deccmbeL 

h. De omeril-.:anska dispositionerna. 

Den amerikanska Stilla RaYsfiollan omfattade enligt upp 
gift icke mindre iin 86 fartyg. 

Dessa vor o förlagda enligt följande (j m fr skiss l): 
Väst Forclön : tv ä tunga kryssare, m~llfarlyget Ulah samt el t 

flvo-der1åfartvo· på en l.;:olonn av omkring en km:s. längd. Cirka ... v ... :::>' 
tv{1 km väst om denna kolonn H'1g elt hangarfartyg till ankars. 

:V ord Forclön: huvudslyrkm, 8 slagskepp, samt Lv ~t träng 
fartyg (därav clt tankfartyg). SmuLliga dessa fartyg utom ett 
<;}agskepp och tankfartyget lågo i en kolonn om två km:s ut
sträckning föttöjda tvtt och två mellan bojar. 

Ost Forclön: en j::~g~rflotlilj kopplad i två grupper. OsL om 
jagarna lågo elt antal sjöflygplan vid hojar; ytterligare 500 m 
os tvart ett lasarellsf:utyg. 

\'id VCII··vet öster om hamninloppet låg elt betydande antal 
krvssarc, jsgarc och andra lätta fartyg . 

. FlY!:!Slridskraflcrna omfalta 202 marin- och 273 armcflyg
plan .. En betydande del av dessa voro förlagda till fly.~platsen 
pft Fordön. På samtliga flygplatser stodo flygplanen talt sam
manträngda för alt underlätta bevakningen mot sabotage. Flyg
förbanden hade -:l timmars startbcredskap med undantag för ell 
eller annat mindre beredskapsförband. 

Camouflerings- eller maskeringsåtgärder voro icke vidtag-
na vare sig vid fartygs- eller flygförbanden. 
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Varva- och dock:. 
a.nl&ggningar 

AufaUet mot Pearl Harbor den 7 december 19U. 

1. Hnng·arfartyg_ 
2. Tung lcryi'ISare. 
3. :M:1lfartyget U ta h. 
4, J!'lygtlepåfartyg. 

5_ S la~skepp av Oklahoma-typ. 
6. Ett .:>lags·kepp och ett hjiilpfart~'g. 
7_ Slng1.5:kepp av Maryland~ och 

Stags kepp av Penn.s,-krrn ia
·och 1\farylancl-typ. " 

9. Tankfartyg, 
10. ,S !ag,;;;kepp av Penn,,ylntnia-typ, 
H. Kopplad jagai•flottilj , 
j-2_ .S.iöflygplan vid bojar, 
13, Lasa r.ettsfart;~·g. 

California-typ. 14. Lätta fart~-g vid kajer. 

------ --- japanska dv.ä11gubåtar, 

,, 

Hamninloppet Yar under mörker spärrat med nät. Endast 
en jagare utförde bevakning, medan ytterligare en låg i bered
skap. Luftbevakningen torde endast ha varit i verksamhet un

der mörker. 
Tunga flygbåtar ur Stilla Havsflottan avpatrullerade dag

Ji,gen farvattnen runt Hawaii intill ett avstånd av 700'-800' från 
Pearl Harbor. Därest främmande sjöstridskrafter ined förmo
dade offensiva avsikter upptäcktes inom detta område, bedömde 
den amerikanska sjökrigsledningen tillräcklig tid förefinnas för 
att låta flottan löpa ut och angdpa. 

c. Den japanska opemlionsplanen. 

Genom elt omfattande och perfekt funktionerande under
rättelseväsen hade japanerna fö'l·skaffat sig fullständig känne
dom om dc amerikanska fartygens förläggning och beredskap, 
flygförbandens gruppering och beredskap samt om bevaknings
anordningar, luftförsva·r, permissionsförhållanden m. m. 

På grundval av detta omfattande underrättelsematerjellmn
de operationen planläggas in i minsta detalj. 

Operationsplanen avsåg ett överraskande, samtidigt anfall 
med flygstridskrafter .och s. k. dvärgubåtar. Anfallet insattes 
på en söndag, sannolikt emedan utpurming på de amerikanska 
fartygen då verkställdes en timme senare än vanligt ooh alltså 
~n lägre beredskap kunde fönäntas till en s·enare tidpunkt på 
dagen än under en vardag. 

Ontkring 200 flygplan aYsågos för anfallet; dessa baserade3 
· plt 3- 4 hangarfartyg. Som eskort torde större delen av ja
panska slagflottan ha insatts; om operationen upptäcktes i för
tid m~tste ju japanerna v::~ •ra beredda att möta den samlade 
amerikanska slagflo ttan. Hangarfartygen tm·de haft order att i 
skymningen den 6 december stå på 850'-900' avstånd från 
Hawaii och alt under naLLen med högsta fart styra ostvart för 
att i gryningen starta flygförbanden. Dessa kunde då efter 2-3 
timmars flygning befinna sig över Pearl Harbor, innan utpurr
ning verkslällls på ameriJ,anska flottan eller permittenterna 
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hunnit återvända ombord. Detaljerade anfallsorder, innefattan

de hl. a. målföi·delning lmnde utgivas före flygförbandens start. 
Absolut radiotystnad var anbefalld. 

Dvärgubåtarna - 12 till antalet -- fördes fram till Hawaii 

omboi·d på ett specialbyggt moderfartyg, vilket torde ha sett u t 

som ett vanligt handels.fartyg. Båtarna masle med hänsyn tm 
sin mycket ringa aktionsradie sjösällas helt nära hamninloppet. 

d. Operalianens genomförande. 

Hangarfartygen lycJ.;adcs trots hårt -väder hålla hög fart 

under natlen till den 7 december. Kl. 0430 s tarlade flygfö!l:ban

den programenligt trots haftig stampning. Anflygningen gyn

nades av ett molntäcke på 1,500c-2,000 m höjd. 

Omkring kl. 0745 upptäckte signalpersonalen på varvets 

signalstation de annalkande flygförhanden och inrapporterade 

desamma. Vakthavande luftförsvarsofficeren bedömde enleller _ 

tid flygplanen vara egna - ehuru dc icke voro förhandsmed

delade - och vidtog därför inga MgäPder. 

Kl. 0755 var den första japanska anfallsvi'tgcn framme. Den 

synes ha beslått av elt 30-tal slörlbmnbplan samt ett 20-tal tor

pedplan. Dc förstnämnda riklade sina angrepp mol de adneri

kanska flygplatserna och uppnådde häpnadsväckande resultat 

gentemot de på marken tätt hoppaclade flygförbanden. Inom 

några få minuter voro 250 amePikanska flygplan förslö~·da eller 

tillfälligt ur stridhart skick. A v den ursprungliga styrkan 

(-175 plan) [lterstod sålunda icke hälflen och av dessa kunde 

blott några fä starta fö,r att möta fienden i luften; de åter

stående voro satta ur spelet - till lands av de upprivna start

banorna, till sjöss av brinnande olja och hensin på vallnet. 

Redan i operationens inlodande skede slogs sålunda pmktiskt · 

taget hela den försvarande flygslyrkan ut och fru·tygen läm

nades att försvara sig med sitt luftvärnsru·tilleri. 

Chefen för det japanska torpedflygförbruldet, som ledde 

angreppet mot fartygen, anföll Lvå g[mger milten av den nord 

Ford-ön förlagda slagskeppskolonnen; öwiga plan fällde mot 

m:"tl till höger och vänsler om förhandschefens anfallsriktning. 
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Fällningshöjden var 20- 25 meter. Efter en hahlimma - kl. 

0825 - hade den första vågen slutfört sitt anfall. Mellan 0825 

och 0845 uppträdde ett antal tunga bombplan. Dessa anföllo 

under horisontalflykt Eings formeringslinjerna nord och väst 

Ford-ön, där de tätt förlagda fartygen erbjödo utmärkta mål 

även för högbomhfällning. Kl. 0840 å lerkommo störtbombför

banden och avslutade angreppet från luften m ed en halv tim

mes intensiv bombning. Efter genomförda anfall sprcdos dc 

japanska flygförhanden för alt försvåra födöljning. 0945 vmo 

samtliga överlevande japanska flygplan på ölcrväg till hangar

fartygen. 

Den amerikanska molverkan Yar under det första anfallet 

praktiskt laget ingen och vid andra anfallet svag på grund a v 

eldsvådor och lidna haverier. De japanska flygplanen kunde 

därför gå ned på så låg höjd, a lt dc med aulomaLYapcn kunde 

beskjula fartygens bryggor, överbyggnader och luflvämsbe

styclming, vilket förorsakade s tora personalförluster bland de 

oskyddade kanonbetjäningarna. 

ubå Ismoderfartyget kunde ostört i dagningen sjösäl la de 12 

dvi1rgub:ltama, vilka därefter s tyrde mot hamninloppet. De 

mötles diir av en OYiinlad tur. Kl. 0458 öppnades nämligen nät

spärren för alt släpprr in tvtt amcrikans1'a minsYeparc. Den 

sLängdes därefter icke p{t nylt och ubåtarna kunde ulan sv,~t

righet taga sig in i hamnhassängen (jmfr ski~s). Kl. 0630 upp

täckte ett flygplan och en j agare en dvärgubåt ulanför hamn

inloppet och anföllo densamma. RapporL härom irukom kl. 0712 

till stabschefen på örlogsbasen. Beredskapsjagaren utsändes då 

fö'l· alt förslärka bevakningen men mär~digt nog utgavs ingen 

varning till fartygen. Ej heller vidlogs en så självklar åtgärd 

som alt slänga näLspirTen. 

Ubåtarna passerade ost Ford-ön och anföllo bl. a. slag

sl;:cppen, varvid Arizona sänl<:Lcs och flera andra fartyg skadades. 

Kl. 0843 sänkles en ubåt med sjunkbomber fri'tn en jagare, 

sedan den tidigare träffats med artillerield från elt flygdepå

fartyg. Hfmned voro stridshandlingarna avslutade. 
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e. Förluster . 

. . Dc amerikanska förlusterna ha nyligen offentliggjorts sam
tJdJgt som meddelande lämnades, att flertalet fartyg redan re
pare~rats och salts i tjänst. 

Förlusl8rna fördelade sig enligt följande: 

A m e r i k an s k a. 

Sän/,:la fartyg: 

slagskeppen Arizona, Oklahoma, California, Nevada och 
·wcst Virgiuia; 

jagarna Cassin, Downes och Sha\Y; 
minfartyget Oglala; samt 
målfartyget ULah. 

Skadade fartyg: 

slagskcpp~n Tennessee, Maryland och Pennsyhania; 
kryssarna Helena, Honolulu, Raleigh; 
flygdepå.fartygct Curtiss; samt 
verkstadsfartyget Vestal. 

Flygplan: 

177 st. förstörda på marken på flygplatserna samt 38 ned
skjutna i luftstrider. 

P,ersonal[ örlusler: 

I runt tal 3,300 döda och 1,300 sårade. 

J a p a n s k a. 

Fartug: fem dvärgubåtar sänkta. 
Flygplan: 48 slyeken förlorade (enligt v1ssa uppgifter en

dast 29 st.). 
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3. Anfallet mot Dieppe den 19 augusti 1942. 

a. Inledning . 

Aysiklen med anfallet mot Dicppe är fortfarande icke f ull t 

J.Jar. Enligt brittisk uppgift var operationen alt anse som en i 

s tor skala uppbgd raid. Just förelagels omfattning tyder emel

lertid p~l, att större mål eftersträvats t. ex. anorduandet av ett 
brohuvud p:\ franska kusten i och för bildandet av den s. k. 
»andra fronten >> . Från tysk sida h ävdas med hestämdhet att 
så var fallet. Avsikterna kunna lämnas därhän - kvar står 

förhållandet alt Dieppeopcralioncn var ett kuppförelag av be

tydande dimensioner och därför vid närmare studium torde 
kunna lämna värdefulla erfarenheter. 

b. Försvaret av Diepp.eområclet (j1nfr skiss 2). 

Rörande försvaret av Dieppeområdet ha följande uppgifter 
offenlliggj orts. 

Ett tyskt kanonbatteri var grupperat på klipporna nordost 

om den lilla badorten Puys. Ett andra kanonbatteri var upp
ställt syd .. , ; om slottet i fJieppe. Slulligen stod ett batteri om 

6 st. hanbilser öster om. den lilla, 8 km väster om. Dieppc be
lägna orten Varengcville. Härutöver torde åtskilliga batterier 

av smärre kaliber ha varit grupperade inom operationsområdet. 
Stranden nedanför Dieppe var mycket väl försvarad. Intill 

själva strandlinjen voro stridsvagnshinder anlagda mellan ham
nen och Casinot. Ett par hundra meter längre inåt land, i an-· 

lutning till de yttre husraderna hade - likaledes mellan ham
nen och Casinols omgivning - sammanhängande skytlegravs·

linjer anlagts. Gatorna voro åt sjösidan stängda av kraftiga 
stridsvagnsspi.irrar. Slutligen voro en m.ängd bunkers och andra 

stödjepunkter anordnade vid taktiskt viktiga punkter inom om
r:'tdet. FörsYaret g}'lmades - utom framför själva staden 

Dieppe - ay det föd1ållandet, alt landet några hundra meter 

från strandkanten i form av tvärbranta klippor stiger till avse
Ytird höjd. Sji:iha strandremsan täckes som regel aY löst grus, 
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som försvårade rörelser med slridsyagnar och tyngre arlilleri 

pjaser. över huYud taget torde kustförsvaret ha varit väl ut

byggt under utnyttjande av de gångna årens krigserfarenheter. 

Rö<rande besäLtningstruppernas styrka har ingenting offentlig

gjorts. 
litanför kusten funnos ett antal luftvärnsfartyg av olika 

sl.ag för bevakning. 
Kraftiga flygförband kunde - utgående från baser i Frank

rike och Belgien - på kort tid insättas över området. 

c. Den brilliska operationsplanen. 

Den brittiska operationsplanen gick ut på två samtidiga 

anfall mot dels Berneval - Puys i öster, dels Pourville -

Varengeville i Yäster. Från dessa onuåden skulle de angripan

de styrkoma tränga fram i sydvästlig respektive sydostlig rad

ning för att kringränna Di eppe och avskära staden från inlan

det. Samtidigt härmed skulle ett kraftigt frontalt anfall stöH 

av stridsvagnar insättas mol sj.älva Dieppe. 

Företagel torde ha letts av viceamiral, Lord Louis Mount

batten. 

I clelsa;nuna deltogo följande lantstridskrafter: 

a) commandos n:r 3 och 4 samt Royal Marine A; 

h) delar av tYå brigader ur 2. kanadensiska divisionen; 

c) föPband ur 14. kanadensiska tankbataljonen. 

Dessa slyrl:or deltoga i nrje fall i del första anfallet. Från 

tysk sida påstås, a tt därutöver betydande styrlwr lågo i bered

~kap på fartyg ulanför kusten men aldrig landsattes, då opera

tionen icke förlöpte tillfredsställande i sill inledande skede. 

Detta överensstämmer med vissa briLLiska uppgifter, som an

giva den kanadensiska styrkan till en division. 

För transport av trupper och materiel stod ett stort antal 

specialbyggda överskeppningsfartyg och -båtar av olika slag till 

förfogande. Samtliga voro grundgående, vissa hade därjämte 

konstruerats med nerfällbara förskepp för att snabibt kunna 

landsä lla stridsvagnar och annan tung materiel. 
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Dc dellagande sjöstridskrafterna synas ha omfattat starka 
lätta förband: kryssare, jagare, lv-fartyg av olika slag, eskort .. 
fartyg och motorkanonbåtar. Inga uppgifter tyda p~l närvaron 
av tyngre enheter. 

Slutligen de!Logo starka jakt- och hombflygförband. 

d. O per al ianens ulf örcmclc. 

. överfärden från Engbnd skedde under mörker och gyn
nades av gott väder. Straxt före kl. OGOO den 19 augusti stodo 
dc angripande styrkorna framför de utsedela landstigningsplat
serna. Vid denna tidpunkt inträffade en missräkning i det den 
mot Puys framgående gruppen uppläcktes av de tyska bevak
ningsfartygen, snm sålunda väl fullgjorde sin uppgift. För
virrade strider utkämpades i mörkret, varunder båda parlerna 
ledo förluster. Landstigningen kunde emellertid det oaktat ge
nomföras kl. O(iOil med commando n:r 3 vid Berncval (ost Puys) 
och ett kanadensiskt regemente vid Puys. Båda förbanden Inöt
tcs av våldsa~n eld från det väl utbyggda försvaret, vilket hade 
till följd, alt anfallet körde fast nere på själva stranden frmnför 
de tidigare omnämnda klipporna. Så snart det blivit tillräck
ligt ljust salles sjöstridskrafter in i anfallet men lyckades icke 
i nämnvärd grad hålla nere försvararnas eld. Det visade sig 
omöjligt alt forcera klipporna och efter svåra förluster tvungos 
trupperna att återembarkera under häftig eld. Redan härmed 
hade i stort sett det avsedda omfattande anfallet strandat. 

På västra flygeln lyckades operationen bättre. Vid Pourvile 
kunde clt kanadensiskt regemente kl. 0609 uppråtta ett bro
huvud och genom detta trängde ett brittiskt regemente fram ut
efter den landsväg, som utgår från Pourville i sydostlig riktning. 
Framryckningen nådde ett djup av cirka 3 km och hejdade-; 
först vid den vägkorsning, där vågen från Pourville uppgår i 
stora landsvägen mellan Dieppe och Le Havre. Vid Vareillge
ville var huvuduppgiften att taga det tyska haubitsbatteriet. 
Uppgiften, som på brittisk sida synes ha betraktats som sär;skilt 
viktig, löstes av commando n:r 4 genom ett fr:'ln två håll insatt 
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anfall. Av allt alt döma kunde den västra operationsgruppen 
hålla sig kvar i land, tills de uppenbara n1isslyckandena p:l 
andra delar av fronten framtvingade elt :llertåg. 

Anfallet mot själva Dieppe utfördes kl. 0604 av ett engelskt 
regemente mellan Casinot och hamnen samt ett kanadensiskt 
mellan Casinot och Slottet. Omedelbart efter de~sa förband 
föl jde ett tiotal stridsvagnar ur 14. kanadensiska tankbataljonen. 
Det engelska regementet hejdades av häftig eld framför de vid 
stranden uppförda stridsvagnshindrcn. Kanadensarna lyckade:; 
däremot bryta igenom den första försvarslinjen och tränga in i 
staden mellan Casinot och Slottet. Ett par strids.vagnar lyc
kades på samma väg taga sig upp från s tranden. Aterstående 
stridsvagnar kunde däremot icke taga sig fram över det lösa 
strandgruset utan hlevo stående och s:kötos sönder och sam
man framför stridsvagnsspärrarna. 

Medan striderna på marken pågingo, insattes undan för 
undan hundratals flygplan ovanför operationsområdel. Våld
samma luftstrider utkämpades, vilka enligt tysJz uppgift resul
terade i förlusten av icke mindre än 127 brittiska och 35 tyska 
flygplan. Enligt br.ittisk uppgift fö[·deladc sig förlusterna be .. 
tydligt mera likformigt mellan de stridande parterna. 

D~l läget efter några timmar kunde överblickas, stod det 
klart, alt anfallet strandat. Huvudanledningarna vnro framför 
allt misslyckandena vid Berneville - Puys samt framför själva 
Dieppe. Vidare landstigningar - om dylika över huvurl taget 
voro planerade - inställdes därför och allmän reträtt beordra
des. Under :'ttcrcmharkeringen ledo dc anfallande ytterligare 
svåra personalförluster varjämte samtliga landsalta stridsvag
nar och ett antal 6verskeppningsfarkoster av olika slag måste 
l' varlämna s. 

e. Förluster. 

De brittiska personalförlusterna uppgingo till 170 döda, 633 
sårade och 2,:547 saknade eller tolalt 3,350 man, vilket torde ha 
utgjort en betydande del av deu anfallande styrkans totala nu-
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merår. Härtill kommo dc ovan nämnda stridsvagnarna och 

överskcppningsMtarna. Inga örlogsfartygsförluster ha erkänts 

frtm. bri llisk sida; tyskarna pås tå sig dock ha sänkt 4 jagare, 

ett par torpedbå lar samt ett antal transportfartyg. 

De tyska förlusterna uppgingo iill 311 döda och salmad(· 

samt 280 s ~u·.adc. Därjämte förlorades en ubåtsjagare. 

Det brittisk-kanadensiska anfallet insattes ulan tvekan mL'd 

stor framål:::mda- och betydande krafter. Tmts detta synes det

samma, bortsett från de lättrörli ga flygstridskrafterna, i s~ort 

set t ha hejdals av de lokaL'l försvarskrafterna. 

4. Avslutning. 

De båda här skildrade kuppföa:elagen skilja sig från var

cmdm i vissa mycket betydelsefulla hänseenden. Pearl Harhor

angreppet utfördes S'ålunda av kombinationen flotta-flyg, me-

dan i Dieppeförelagct även lanlslridshafler spelade en mycket 

framträdande roll. Den anfallande styrkans sammansättning i 

de olika falien var givetvis heroende av kuppens mål, vilket i 

det första fallet var att slå sönder en sjöstyrka men i andra 

fallet sannolikt avsåg en varaktig ocl(Jupalion av viss del av 

motståndarens territorium. Det japanska anfaHet insattes vi

dare mot en motståndare, som, oaktat det ulan tvekan hoLande 

läget, var fullständigt oförberedd; brill·er och kanadensare åter 

gingo till anfall mot en motståndare, som var beredd på alla 

cven lualitelcr. 

Slutligen måslc de japanska styrkorna föras fram flera tu

sen kilometer för att nå sitt mål, medan för britterna molsva

rande distans endast var ell par tiolal kilometer. 

De iJåda förelagen komplettera därför så alt säga varandra 

och giva tillsammans en tämligen fullsländig bild av kuppföre

tag under olika förhållanden. 

Anfallstaktiken var självfallet att i slörsla möjliga utsträck

ning ulnytlja överraskning samt att redan i det inledande ske

det sälla in s[t slarka krafler, alt molst,i'mdet bröls. Detaljerna 
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i anfallens planhiggr.ing komma säkerligen, när de en gång 

offentliggöras, alt innebära åtsk<illigt av slörsta intresse. 

Beträffande försvaret synes emellertid redan nu vissa er

farenh eter kunna utdragas. 
Ett intimt samarbete måste råda mellan den poliiiska och 

den militära ledningen, så att beredskapen ständigt molsvarar 

det utrikespolitiska läget. Detta synes icke ha varit fallet vid 

P earl Harbor; om sambandet förefunnits är den låga beredska

pen i varje fall mycket svårförklarad. Ivlåhända har den berott 

på att amerikanarna, med hänsyn till de stora avstånden till 

närmaste japanska baser, känt sig tämligen säkra i Pearl Har

bor. Erfarenhelen blir då, att man numera med tanke på den 

:tekniska utvecklingen, vilken framför allt ökat siridskrafternas 

snabbhet och räckvidd, aldrig får låta invagga sig i säkerhet. 

Vid sidan härav torde man dock kunna påstå, att ri,sken för 

kuppföretag är ungefär omvänt proportionellt mot avs tåndet 

mellan de båda parternas territorium. Är avståndet mycket 

kort, måste heredskapen i kritiska lägen hållas mycket hög. 

Ett glänsande exeiT1pel härpå är den snabbhet, n1.ed vilken det 

1yska försvaret vid Dieppe trädde i funktion. 

I delta sammanhang måste framhållas vikten av en effektiv 

vnderrcillelSt?ljänst. Japanerna kände in i detalj de ameri

].;anska dispositionerna, medan amer.iJ<anarna tydligen svävat i 

fullständig okunnighet om den storm som höll på att urladda 

-sig. Underrättelsetjänsten: .är sålunda en av de viktigaste för

u tsä ttningarna för alt kunna avslå kupper. 

Befälsförhållartdena på den försvarande sidan ntåste vara 

noggrant reglerade och samlidigl så enkla som möjligt. Av 

den amerikanska undersökningsrapparlen rörande Pearl Harhor 

framg~tr med nästan pinsam skärpa de oklam förhållanden, som 

rått mellan å ena sidan befälhavaren för den amerikanska Stilla 

Havs-flollan och å andra sidan militärbefälhavaren på Hawai,i. 

Ingen av de båda cheferna synes ha haft ]ullt klart för sig, 

var hans ansvarsområ,de slutade och den andres vidtog. Följ

-den blev dc slora luckor i beredskapen, som möjliggjorde den 

japanska framgången. 

Tidsleri/l i Sjöväsendet. 2 
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För att utlösa försvarsiHgärderna, vilket måsl·e kunna ske 
med stötrsta snabbhet kräves ett omsorgsfullt utbyggt och effek
tivt funktionerande förbinclelseväsende. 

Spaning och bevakning - däri inbegripet luftheyaJming -
måste ägnas den största uppmärl<samhel. Tydligen var den 
amerikanska spaningen runt Hawaii icke tillräckligt »tä t,, för 
att med full säkerhet kunna fastställa annalkandet av snabba 
fientliga sjöstridskrafter. Bevakningen - en jagare samt yt
terligare en i reserv - förefaller ytierligt otillräckligt med hän
syn till de värden, som slodo på spel. Bl. a. med tanke på den 
svaga bevakningen borde självfallet nätspärren i hamninloppet 
ha stängts så snart den fö.rsla dvärgubåten siktats. Nian ställer 
sig även frågande inför det förhållandet, att del japansl.;a ubåts .. 
moderfartyget ostört fick sjösätta sina dvärgubåtar i haumin .. 
loppels närhet. Ej heller finnas n<'lgra uppgifter, a l l far·tyget 
sedermera jagats och förstörts. Snarare lyder det japanska er-· 
kännandet, att 5 ubåtar förslö•rts, på all de [tlersbttende bärgats 
och att depåfartyget d.ii.re.fter undkommit. 

överhuvud taget m:\ste elvärgubåtarnas upplddande bland 
övriga fartygslyper föranleda ytterligt skärpta beyakningsålgär
dcr samt ett utbyggande ay spärranordningar o. d. vid hamnar, 
inlopp m. m., som kunna nås av dylika båtar. 

I begränsade farvatten, som kunna Ötveriaras på en enda 
natt är dagerspaning typ Pearl Harhor självfallet otillräcklig 
och måste kompletteras med mörkerspaning eller särskilda be
vakning~åtgärder eller en kombination av båda. Del tyska, vid 
Dieppe anordnade systemet med trianför kusten förlagda be
valmingsfartyg fungerade tillfredsställande och fyllde sin upp
gift. En förutsättning är dock, att bevakningskedjan är så tät. 
att molståndaren icke kan osedd passera genom fö•refintliga 
luclwr. Skola långa kust<;träckor bevakas, uppstår därför krav 
på mycket stort antal bevakningsfartyg. 

Händelserna vid Dieppe och än mer under den japanska 
ockupationen av den ostasiatiska ö·världen utvisar, att det är 
fullkomligt omöjligt alt försvara långa kuststräckor så effektivt. 
att fienden icke förmår taga sig i land någonstädes. Anled-
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ningarna härtill äro främst utnyttjandet av dels fallskärms
trupper, dels överskeppningsbåtar, som kunna taga sig i land 
praktiskt tagel var som helst under förutsättning, att Yäderle
ken icke är alltför ogynmam. 

Vid Dieppe syne<; tyskarna diirför huvudsakligen ha kon
cen trerat sina krafter till ett ar1tal >>fasta punkter», mellan vilka 
försvaret var svagare utbyggt. De fasla punkternas uppgift var 
att fördröja de budstigande styrkornas framträngande, tills 
bakom den främsta linjen grupperade starka reserver hunno 
ingripa för alt slutgiltigt avvärja anfallet. 

Della syslem synes ha funktionerat väl. Reserverna mt1sle 
äga slor rörlighet och slagl<raft, varför flygstridskrafter, pan
sarirupper och motoriserade fö-rband voro s~irskilt lämpade för 
dessa uppgifter. Den ringa tillg~lngen p~t sjöstridskrafter lc•rdc 
ha varit anledningen till aH dylika fr[m Lysk sida icke insalle;; 
mot företageL Snabba, lälta förhand borde eljest haft god:t 
möjligbeler alt för·orsaka den anfallande stora sl.;ador i mörkret. 

Ett systen1 i princip påminnande om det tyska synes kunna 
mwändas praktisk t taget var som helst med det betydelsefulla 
förbehållet, a lt vid en mycket sönderskuren kust eller inom en 
övärld armeförbanden måste ersältas med snabba sjöstrids
krafter samt snabba transporlfartyg eller -båtar medförande 
lämpligt utrustade lallltstridskrafler. Den hriltisl'a s. k. molor
kanonbåten förefaller vara en för strider i kustfarvatten myoket 
lämplig farlygstyp. 

Engelska Kanalen med sina hankar och grund är intet 
lämpligt operalionsområde för sjöstridskrafter. Eljest måste i 
princip framhållas, alt sjöstridskrafter så snart farvallnen det 
medgiva måste insättas för att redan framför kustlinj en stoppa 
upp kuppföretageL Ett par sänkta transportfartyg eller en 
uppriven kolonn av överskeppningsbåLar kan betyda, alt före
taget måste uppgivas. Då skyndsamhet allli.d är av nöden vid 
avvärjandel av kupper måste försvararen i första hand dispo
nera snabba sjöstridskrafter alllså lälla l.;:ryssare, jagare, tor
pedbåtar och eventuellt även molorkanonib~llar. Brislen p{l 
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tillräckliga lä tta sjöstridskrafter var ulan tvekan huntdanled

ningen till de japanska fr.amg:'mgarna i Ostasien. 

Ändamålsenliga anordningar i baserna äro slutligen aY aY

görande betydelse, dä det gäller att avvärja ett kuppföretag el

ler försvåra deLsamJDa. Till dessa anordningar kunna räknas 

krigsmässig förläggning av fartyg och flygförband, maskering, 

iordningslällanclet av >> lorpcdsäkra >> ankringsplatser m. m. I 

intet av dessa hänscenden fyllde anordningarna i Pearl Harbor 

må LLct. Framför allt var den använda förläggningen med slag

skeppen parvis förtöjda mellan bojar så litet krigsm.ässig som 

tänkas kan. 
Avvärjandel av kuppföretag ställer sålunda i alla avseen

den mycket höga krav p[t försvaret. Vid en detaljgranskning aY 

hittills utförda kuppföre lag uppställa sig givetvis ytterligare 

många spörsmål utöver här berö·rda förhållanden. Avsikten har 

emeller tid varit att i detta sammanhang endast framlägga de 

viktigaste erfarenhelerna i den mån dessa nu kunna överblickas. 

Stockholm i januari 1913. 
M. Siare!;. 

Ka1)trn . 

- 21-



- 2~ -23-

Allierad strategi. 
S~'llmmnndrag av Han,<>on \V. Baldwin »Strategy fo.r Victo,ry >> . 

(Publicerad med Kungl. Krig.svetenskapsakade:miens medgivande). 

I en hok med titeln »Stna.Legy for Viclory, A Program to 
defeat the Dictalors», utkommen i Förenta Staterna våren 1942, 
har i'\ew York Times militäre och sjörm.ilitäre n1edarbetare 
Hanson vV. Baldwin, vars namn på senaste tiden allt oftare 
vrarit synligt i de allierades pressöversikter, dragit upp r,il<Jt'
linj erna för den allierade strategi, som - enligt hans åsikt -
skall kunna leda till seger i det pågående kriget. 

Arbetet är av stort intresse. FörfatlarE:.I1S förmåga att se 
kriget som en h elhet är anmärkningsvärd och skänker fram
s tällningen ökat värde. Alt hans utsjj~Lspnnkt är Förenta Sta-
1erna, underlätlar helhetssynen. JV[,ed öppen blick för samtliga 
försvarsgrenars betydelse och insatsmöjl1gheter för det gemen
samma målet behandlas de världsstra~egiska pnoblemen av i 
dag, ehuru självfallet sedda huvudsakligen ur den ena parten<; 
- de allierades - synpunkt. Måhända är framställningen icke 
överallt militärt oantastlig - den är icke heller gjmd av en 
yrkesmilitär - och givetvis kunna de fr.anllagda tanlmrna och 
projekten diskuteras. Men redan härigenom, d. v. s. om arbetet 
kan ge inpulser till strategisk trankeverksamhet och d.iskussion 
vch vidga blicken för de stora sammanhangen, fyUer det en 
viktig uppgift. Åtskilligt har e1nellerbid slag,1t in, sedan boken 
gick i tryck den 15 april 1942. Diepperaiden och den stora 
Afrikaoperationen höra till de n1est slående exemplen. 

Framställningens grundtankar sk,ola i det följande Merges 
- i vissa styeken ganska utförligt. 
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Läget. 

I Europa anfalla Tysklands a.rmceJ· utefter den länosta 

front historien känner för a lt fullborda det nya Europa och"fö:: 

alt spränga kontinentens gränser. I Fjärran östern har flod . 

vågen svept över Singapore, Orientens störsLa bas över Ost

indiens öar och Burma. Japanska flaggan blåser ~·id Indien , 
och Australiens portar. 

Po~en 18 dagar, Norge 24, Nederländema 4, Belgien 18, 

Franknke 39, Jugoslavien 12, Grekland 21, Malaeka :30, Ostin

diska öarna 80 dagar! Ryssland? Aush~alien? Indien? Främre 
Orienten? Amerik::l.? 

Men axeln är icke oslagbar, säger förf. De tyska anncerna 

hejdades i HyssJand, de japanska i Balaans djungler. 

Det finns n1cånga sätt att vinna ett krig. Men det är farliat 

alt fö'l·söka dem alla, att .försöka vara stark övemllt. Ma~1 
måste se kriget som en hdhet. 

Ett är dock visst: man kan icke vinna med begriimad in 

sats. Det Iotala krige t fordrar lo lal insats. Della iir författa

rens gnundlema, som genomsyrar boken från, början till slut. 

Han vänder sig i detta sammanhang även mot de extremister i 

den m.ilitära litteraturen, som söka hävda, a ll det begrär1sade 

utnyttJandet av den ena eller den andra försvarsgrenen skall 

k~mna leda till seger. Douhet, de Seversky1 ) och Keman~) 
namnas bland andra. Ä ven Mahan och hans uttolkare utsättas 
för viss kritik. 

>> Defense '"iii not win the war>>, det är sant. Offensiv anda 

od1 offensiv strategi äro av avgörande betydelse för seaern. Det 

~~å.ste bli slut på Maginot-mentalite ten och den förlam:1.ing, som 

folJer med enbart defensiva metoder. A andra sidan är det 

n~dy:ändigt att hålla klart för sig, att konslen aU föra krig be

star l att vela, när man skall anfalla och när man skall försvara, 

1
) Major Alexa.nc~ler P. cle Sevcrsky: >>Victory through Ait Po

wcr>>, New Y·ork rlJ914~. 
2

) W. F. Kernan, Lt. CQI. U. S. Army: >>Defe n.sc wil! not win th·:! 
war>>, Bo.ston 194~ . 
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eller med Napolenos ord: ,Konsten alt föra krig besl ~n· i en väl 

avvägd defensiv, följd av djärvt och snabbt anfall,. 

Fochs och Kemans >>anfall till varje pris >> kan bli lika far

ligt som Gamelins och Liddel Harts defensiv-princjp. Det är 

nödvändigt alt föra över kriget till fiendens landonmåde, men 

tid och plats måste välj as efter moget övervägande. 

Det måste emdlerlid vara slut med halvmesyrerna, halv .. 

sanningarna, de halva ans trängningarna. Det fi1ms ingen er

sättning för >> blod, svett och t[n·ar». Ylan mås te betala det fulla 

priset för segern. 

TysUancl har fördelen a lt kunna operera p<\ dc inre linjer

na. Dess stridskrafter kunna sn~bt förflytlas längs korla för·

bindelsclinjer. Storbrilannien och i viss mån även Ryssland 

måste arbeta runt periferien på ];:.onlinenten. 

Den tyska blockaden av SiorbriLannien har sannolikt hit

tills varit mer effektiv än den bnittiska blockaden av den euro

pei ska kontinenten. Slorbritannien disponerar i dag 400 strids 

fartyg av olika slag jämte flygplan samt kan -- frånset t ame

rikansk insats -· p~träkna hFil p av svaga och spridda ryska 

slridskrafter för skyddet av sina livsvikliga förbindelselinjer 

till sjöss och för blockaden av Europas l~onlinen t. Vid förra 

världskrigels slut disponerade Slorbritannien c:a 750 dylika 

fartyg och hade därj ~imte biträde av Förenta Stalernas, Frank

r ikes, Ilaliens och Japans flollor. Och dclla för en mycket 

mera begränsad uppgift, nämligen alt skydda sina livsvikliga 

förbindelselin jer samt blockera Tyskland, SO·m - frånsett Ös -

tersjön - hade kust endasl vid Engelska kanalen och :!'\ordsjön. 

Och äncEt misslyckades Storbrilannien nitslan för 25 [n· sedan. 

Idag konLrollerar Tyskland alla hamnar från Spcls]Jergen till 

Biskaya och idag kompietleras ho-let från ubålama genom ho

tet fr~lll luften. Därtill kommer, alt alUeflersom de tyska fram

gångarna till lands vidgals - varigenom Tyskland förvärvat 

ur försörjningssynpunkt betydelsefulla områden - har den 

brittiska blockadens effektivitet minskals och den tyska mot

blod~adens ökats. 
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Brillerna vunno slaget om Slorbritannien, den enda verk
liga briLLisl;:a framgången under kriget hittills. Men det var 
ingen avgörande seger. 

Till lands har Storbritannien kämpat med ryggen mot väg
gen i Mellersta östern. Frånselt vissa andrum vid \Vav-ells och 
Auchinlecks offensiver, har det icke gått bm. England har väl 

icke förlorat slaget om östra :Medelhavet, men det iiger ingen 

helryggande överlägsenhet. Och lägel i Mellers ta östern beror 

i första hand på en enda faktor :_ fortsalt ryskt motstånd. 
(Detta i :1pril 19-!2.) 

Ryssarna st:t för Tysklands andra wrkliga motgång i detta 

krig, säger förf., och den kan få vittgående konsekvenser. Men 
det har hillills varit en moLgång i negativ bemärkelse, som 

mås te vändas i positiv riktning. Och det är långt dit. De 
tyska armeenn i Ryssland äro obrutna. (April 1942.) 

Om tyskarna skulle vinna i Ryssland, skull e Suez och 
Främre Orienten sannolikt gå förlorade. Därmed skulle Hitler 
lr~1nga ut över Europas gräns,er. Den brittiska blockaden skulle 

hli alltmer verkningslös. Nya portar till världen skulle öppnas 
för Tysld'and, portar till Uli:minas och Kaul;:asus väldiga re~ur
ser, till Irans och Iraks olja, Egyplens bomull, Levaubens och 
Rysslands födoämnen. Tyskland skulle få tillträde till Afrika 

och Asien och därj äm te möjlighe't alt ordna säkra sjöförbin
delser i ös lr.a Medelhavet. Trycket på Europas landkommuni .. 
lzationer simlie därigenom minskas, och Hillers dröm om det 
nya Europa skulle n~irma sig uppfyllelse. 

:;: 

Trots p~ttagliga svagheter - sårskilt i fråga om råvaror och 

induslrielllzapacitet - har Japan erövrat stora nya råmaterial
tillgångar. Ännu större bli dessa, då Nederländska Indi ens 

oljefyndigheter, efter uppborrning och å teruppbyggnad av vad 
holii-indarna förstört, åter kunna utnyttjas. 

J apan innehar därför en stark strategisk ställning. En 
blockad av det japanska våldet kan icke längre göras offektiv. 
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1\Iecl i\Iikronesien som en stark skyddsgördel och med besitt
ningarna på Asiens ostkust, är Japan både kontinentalmald och 
!'ijömakt. Erövringen av Singapm'e h ar herövat USA den enda 

primära bas, som kunnat slå till deras förfogande i Fjärran 
.östern. Molslåndet på Filippinerna har sedan december 1941 

icke varit av n ltgon strategisk betydelse. Kina iir en potentiell 
)Jas, men endast potentiell, jntill dess a tt stridskrafter kunna 

ditföras. 
Japan behåller fortfarande initiatiyet. Del h ar frihet att 

·yä]ja sina strategiska anfaJlsriktnin.gar. Det kan rikta slaget 

mot Australien, vånda sig mot Indiens kust eller mot dc ryska 
Stillahavsbaserna, som Japan alltid har betraktat som dolkar 

mot Tokios hj årta, eller del kan anfalla Hawaii eller Alaska. 
Förenta Stat8rna inträdde i kriget nästan för sent, och lik

som britterna såsom amatörer 1not profess ionella. De hlcYo in

·vecklacle i vad de alltid mes t strävat all undYika, ett tv ~tocean

l.rig, ja till och med ett krig över alla oceaner och kontin enter. 

De inträdde i det oförberedda - visserligen bättre förberedcl'1 
.än vid fön·a världskriget - men ändå oförbe1~eclda, med kort 

tid till förfogande och med en en-·oceanflolta, ett outvecklat 
flygvapen och en liten arme med dåhg utrustning och för~tldrad 

l akt i k. 
USA:s s törsta. styrk.1. ligger på det potentiella området. Dc 

Jwmma småningom att kunna producera hm1delstonnoge, flyg
plan, kanoner, stridsvagnar o. s. v. i ofantli ga kvantiteter, men 

de m~tste å andra sidan förse Ryssland, Kina, Australien och 
J~ngland med materiel i s tor utstr~1ckning. De m [tste vara 
~> demokratiernas arsenal >> - och de ha kort tid p [l sig. 

Defensiven. 

I tvi korta kapitel framlägger förf. till en börj an de hav, 
~om måste ställas på hemmafr-onten och högsta krigsledningen, 
för att en max i mal kraftinsats skall bli möjlig. l\'lan kan läsa 

:mellan raderna, all myd~en slentrian och liknöjdhet ännu må:s-



-28-

te beUi.mpa<> och bortarhelas hos det amerikanska fo-lket, inna~l 

del ta förmår se kriget som en realitet. Fä>r det stora flertale t 
är det fortfarande elt drama, sett genom skymglas. Förfallaren 
gör silt bästa för alt få sina landsmän att inse situationens all 
var och vad som står på spel. "Vi måste förs Ut, all vi kunna 
förlora detta krig, och vi måste inse, \rad delta skulle betyda». 

Kapitlen innehc1Ua mycket av intresse - icke minst selL 
nuot hakgrunden av våra egna förhållanden på molsvarande 
områden. De slwb dock här icke närmare beröms, enär ä c 
huvudsakligen behandla interna amerikanska problem, Yilka 
icke i samma bemärkelse som bokens övriga delar ligga på det 
strategiska planet. Följande frågor behandlas: krav p~t mindre 
å terhållsamhet i fråga om informationer om krigsläget; behoveL 
av ell informationsminisleriurn; l<rav på befordran efter dug
lighet och föryngring av det högre befälet; krav på hältre sam
ordning och enhetlighet i den militära, politiska, industriella 
och ekonomiska planläggningen och ledningen såväl inom USA 
som de allierade maklern::t emellan; i samband härmed frågan 
om högsta krigsledningens organisation, det civila luftskyddet 
samt civilbefolkningens beredskap och insatser i övrigt. 

* 

Förf. övergår därp{t till alt granska krigföringens defensiva 
sida, sedd ur dc allierades synpunkt. Kapi.tlet benämnes: Det 
som har vital betydelse m{tsle hållas. 

SlraLegiskt och geografiskt sell innehär Tysklands, Italien-; 
och Japans läge vissa avsevärda nackdelar. 

Ur defensiv synpunkt inneha USA - ja, hela västra halY
klotet ·_ ett >> inre läge>> mellan å ena sidan det av Tyskland 
dominerade Europ[l och å ant.lra sidan Japans >>nyordning» i 
Ostasien. Två vidsträelda oceaner skilja USA från dess f<iender. 
Vid varje anfall över d~ssa oceaner ha USA fördelen att 
kunna operera på de inre linjerna (kortare förbindelsevägar äu 
fienden) och att sålunda kunna förflytta sina styrkor till varje: 
hotat omr:Jde snabbare än fienden. 
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Men dcnn"''l fördel kvarsl[u· endast så länge USA förbli på 

defensiven. Och defensiven vinner inga krig. För alt föra 
··yer kriget till fiendens område måste USA g~t över dessa 
~ceaner - vilket i Stilla havet skapar ofantligt långa fö-rbin
delselinj er. P~t krigsskådcplatscma i Europa och väsLI·a Stilla 
haYet är det däremot .axelmakterna, som ha fördelen av det 
, inre lägel>>, varifrån de på korta v~igar kunna möta varje an

fall mot periferien av sill omPåde. 

Men dc alliemdc förfoga å andra sidan över basområden. 
som kunna bli spr:Jngbrädcn för offensiva operationer såväl 
mot Europas som västra Stilla havets perifera områden. Dessa 

språngbräden äro: 

Brittiska öarna och Island, Egypten och Främre O;:icnlcn, 

Rvssland samt 

. Alaska och Aleutern::t, H::twaii och Midway, Australien, Bir-

ma- Indi en, Kina och kanske framdeles de ryska Stillahavs

bascrna . 

Dessa basområden göra det 1nöjligt för USA alt utkän1pa 
kriget på fiendens sida av de två ·or.eancrna - och att eventuellt 
föra över l;xiget till fiendens territorium. De hola axehnakter
nas sbllningar, enär framlida offensiver kunna insättas frårl 

dem. 

Axelmakterna ha inga molsvarande fördelar p[t västra 
halvldolel. De kunna därför t. v. icke allvarligt hola USA. 
Ubåtsverksamhet och enstaka flygraid er äro visserligen möj
liga, men id;.e kontinuerliga, starka flygaa1fall eller invasion. 

Della är en stoT och varaktig fördel för USA, varmed föl
jer, all deras industri - ensam bland alla de krigfö-rande mak

ternas - kan arbeta i stort sett ostörd. 
Intill våren 1942 har kriget fö-r USA:s del varit en kamp 

om dessa baser p:l andra sidan haven. Många av dem ha gått 
förlorade. Tyskland dominerar större delen av Europas konti
nent. J apan förfogar över långa slräd;.m· av Ostasiens kust och 

stora del,ar av västra Stilla havets övärld. Men många av bas
områdena äro fortfarande i de allierades händer, och förrän 
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ytterligare åtskilliga av dem äro erövrade, äro axelmakterna 
icke säkra eller oslagbara. 

De t finns två sätt för axeln alt vinna kriget, säger förf. 
Det ena är alt fortsälla erövringarna, tills Tyskland, Italien och 
Japan ~'tro i besittning av sil slma resurser och sådana nyckel
positioner, a ll de bli oslagbara. Det andra - och snabbare -
är a lt krossa någon av huvudfienderna, t. ex. genom en fram
gångsrik invasion av Storbritannien. 

De allier,::~cdes dubbla uppgift är därför klar. Den är dels 
att hi'tlla vissa nyckelområden och att upprätthålla vissa styrkor 
dår, varigenom fienden förhindras att nå silt f6rsta n11ål. Den 
be-;ti'lr Yidare i alt utnyttja ba<;erna p[t andra sidan haven som 
~pr~)nghräden för anfall mol axelmakterna. Dc båda uppgif
terna bnmna i viss~ avseenden att sammanfalla. Det gäller alt 
kmmua ih:1g N~poleons ord. att varje framgångsrik offensiv 
måste grund:1s p:\ en väl överlagd defensiv. Om icke vissa. 
geograffska positioner kunna hållas genom defensiv, blir segern 
omöjlig eller :'rlminstone allt för mycket ställd på framliden. -· 

Ser man strategien i stort, finns det bara ett fåtal områden, 
som äro av vital betydelse för de allierade. Om Tyskland skulle. 
erövra Brittiska öarna eller Kaukasus jämte Främre Orienten , 
skulle dd sannoliJ.::t bli oslagbart, och de allierade skulle ha 
förlorat l<riget. Om Japan skulle erövra Indien och Hawaii
Miclway skulle förhållandet bli detsamma. Likaså om de ryska 
och J..:inesislw armeema skulle bli slagna. 

Till varje pris måste därför dessa ei'Övringar fö[·hindras 
och dessa anneer försörjas och underslödjas tvärs över ocea
nerna, Norra Ishavet och Himalaya. Det är en väldig uppgift. 

Men icke heller axelm3lkternas uppgift är lä lt, säger förf. 
I Europa och Asien måste Tyskland för aU segra krossa de 
ryska miljonarmeerna, ö,vergå bergskedjorna vid Europas grän
ser, tränga genom Mindre Asien och över Medelhavet för att 
erövra Främre Orienten och kanske - om Hitler hyser sådana 
stoPhetsdr6mmar - komma fram till Khyherpasset och Indi·en. 
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Ell s ~1dant fältlåg h ar aldrig tidigm·e genomförts. Eller också 
måste h an genomföra invasionen av Storhritannien, ett företag, 
som likaledes saknar motstycke i historien. 

I F järran östern n1.åste Japan välja mellan att vända sig 
mot Ind ien, mot Aus tralien, mot de ryska baserna, mot Hawaii 
Midway eller alt besegra Kinas miljoner. En invasion i Indien 
medför ingen säker seger men däremot n11ed säkerhet ytterligare 
förluster och risken alt det japanska väldet, blotlat genom över.
förandet av stridskrafter till Indien, utsättes för anfall från d,~ 

ryska Stillahavsbasema eller från Hawaii. För att vara på 
den säkra sidan måste Japan både erövra slö:n·c delen av In
dien och ta Hawaii- Midway och om möj ligt även de ryska 
baserna. - Detta böra dc allierade kun111a förhindra, om de 
sä tta in all sin kraft. 

De allierade ha inte rftd till flera misstag. De måste s~ 

kriget Uart. Inga känslor eller omogna bedömanden Et leda 
dem på avvägar. De kunna inte h~tlla stånd överallt. De måste 
sannol ikt ge efter här och där. Me.l1 de måste se till, aH clet 
som är av vital betydelse hålles, och alt endast sådant som icke 
är av vital betydelse, ges upp. 

Allsiralien är betydelsefullt på grund av vänskap och tra
ditioner. Men ur strategisk synpunkt är det av sekundär be
tydelse, se tt mot bakgrund av kriget som helhet, säger fört 
Det kommer i betydelse efter Indien, Hawaii-M.idway, AlasJ.;a 
-Aleu terna, efter Brittiska öarna, Ryssland, till och med efter 
Kin a. Förloras nftgra av dessa senare områden, faller antag
ligen också Australien. Men om de hållas och Australien faller, 
bli r Australien med all sannolikhet i sinom tid åter fritt. På 
samma sätt äro Västa{rilw, västra lVIeclelhavet, Dakar onu·åden, 
som äro betydelsefulla men icke vitala. 

FPämst av allt måste Brit t iska öarna hållas som bas för de 
allierade. Utan dem kan Tysldand icke besegras. Storbrilan
nien måste förses med stridskrafter och fö11svaras till lands. till 
sjöss och i luften i första hand av britter, försedda med vapen 
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fdn både det egna landel och USA. Storbrilannien måste för 
sörjas med förnödenheter i första hand från USA, transporte
rade med fartyg, byggda i Slorbri lannien, USA och Kanada, 
och skvddade av sjöstridskrafter ur bftda flottorna. 

St~rbrilanniens strategiska achilleshäl är västm Allanten. 
Där kan kriget förloras. 

Allt delta kräver fartyg och flygplan och personal i alltmer 
yäxande omfallning. USA måste göra en vida större ans ll·äng
ning än under förra världskriget, ty det tyska anfallet är nu 
hårdare och mera ihållande och uLgår från mycket gynnsam
mare belägna baser på den europeiska kontinenten. 

För all Storbrilannicn skall kunna hållas och försörjas, 
fordras sålunda en amerikansk kraftansträngning såväl till sjöss 
i Atlanten som i fråga om skeppshyggnadsindustrien. Detta 
innebär reduktion av den amerikanska överlägsenheten i Stilla 
havet till underlägsenhet, bl. a. enär några hundra amerikanska 
örlogsfartyg av alla typer ävensom sjöflygplan måste användas 
för konvojering, patrullering och skydd av sjöförbindelsern:;t 
över Atlanten, vidare krav på baser för amerikanska sjö- och 
flygstridskrafter i Skoltland och norra Irland, på Bermuda, 
Grönland, lsland och Färöarna förutom på de västindiska öarna. 
Men det tjänar ingenLing till alt transportera fön<ödenheter til~ 
Storbrilannien endast för alt få dem sönderslagna från luften 1 

dockorna eller på transportvägarna till lands. Storbrilannien 
måste göras till en tryggad bas också mot flyganfall. Detta 
innebär, all flera jaktplan, luftvärnskanoner, spärrhallonger 
o. s. v. m ås te levereras från >>demolzraliernas arsenal» och i viss 
ulslräcknincr också bemannas av amerikansk. personal. D . 

Men det finnes andra områden än Storbritann~cn, som 
m~tsle försvaras. 

Främre Orienlen och östra Medelhavet äro av vital bety
delse. .:\.ven i gångna tider har Främre Orien ten varit crövmres 
lwrsväg. Tre kontinenter mötas där, och området födogar över 
stora oljefyndigheter och andra resurser. Hitlers strategi i 
Osteuropa har tv:'t mål, säger förf.: att krossa eller .genombr~la 
dc ryska armeerna för alt nå fram till Främre Onentens hll-
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gångar och att driva hritliska flottan ur östra Medelhavet för 
att kunna utnyttja sjötransporter för distributionen av dessa 
tillgångar. Kaukasus-Främre Orienten och östra Medelhavet 
måste h ållas! Delta la·äver flygplan, pansm·divisionCI· och ma
teriel från USA. Det kan även konnna att kr.äva sjöstrids
tu-after från USA. 

De ryska armeemas motståndskraft måste också bibehållas. 
Dessa armeer utgöm f. n. det enda hindret för Hitler att full
ständigt behärska Europa eller alt utsträcka sina erövringar 
till nya kontinenter, säger förf. För avsevärd tid framåt äro 
de ryska armeerna de enda, som kunna möta Hitlers med nå
gorlunda j ämbördig styrka. Underhållet av dessa arrneer krä
ver upprätthållandet av Långa Mrbindelselinjer över Norra Is
havet till Arkangelsk ooh Murmansk samt avstående av ton
nage och materiel i stor omfattning. Det kräver också rullande 
m.ateriel, kranar och dockbyggnader för järnvägarna och ham
narna i Iran, motoriserade transportkolOIIlner tvärs igenom 
Främre Orienten och lufttransporter från Alaska och Sibirien. 
Alltså ytterligare en amerikansk kraftansträngning. 

ln'dien måste också hållas, annars vacklar grunden fö,r det 
brittiska imperiet. Detta kräver likaledes tonnage ocli upprätt
hållandet av långa förbindelsevägar, amerikanska flygplan oeh 
förnödenheter. 

Hawaii- Midway måste hållas, ty dessa ögrupper äro stra
tegiens hörnstenar i Stilla havet, från vilka amerikanska floLian 
~n dag måste kunna operera mot Japan. Detsamma gäller 
Alaslw- Aleulema, vilkas försvar icke erbjuder allt för stora 
svårigheter, så länge Hawaii håller stånd; det gäller även .de 
I'yslw bas,ema vid Stilla havet. 

Slutligen måsl·e Kinas armeer förses med materiel och hål
las i stridsdugligt skick, vilket r~räver förbindelselinjer över 
}> the seven scas >>, Indiens bergstrakter och Himalayas pass. 

Det framgår hämv, alt redan de defensiva åtgärderna, som 
syfta till - icke att besegra Tyskland - utan e11dast att för
hindra Slorbritanniens och Rysslands hesegrande samt att upp-

Tidsl~ri{t i Sjövåsendet: 3 
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rätthålla förbindelserna över haven, viss m:ln kräva en total 
insats från Förenta Staternas sida. 

Men defensiva :1 Lgärder vinna inga ];:rig. De hindra end,ast 
fienden från att vinna dem. 

KrigeJt vinnas enelast genom ol/'cns iv. Yarje plan, som 
~vflar till seger, m ås te grundas på en total krigsansträngning. 
Slmlle Tvskland och Japan bryta samman på grund av någon 
ofönrlsedd anledning, ]"an det hela bli enklare. l\Ien ur militär 
synpunkt 1-:an man icke räkna med mindre än alt de alli erade 
nliåste sälta in hela sin kraft för alt n ~t segern. 

Offensiven. 

De m.ililära operationerna spela den avgörande rollen i 
varje krig. Åtgärderna på det politi ska, ekor;.omiska, industri ·· 
ella och psykologiska onm'l det äro endas t hjälpmedel. 

Den militära styrkan h:-tr tre komponenter: till sjöss, i luf
ten och lill lands. :Men ingen 3.V dessa l;:omponenler kan ensam 
vinna segern. 

Sjömal.:tens ulnylljancle. 

Det är till sjöss - eller rättare sagt på ha\'Sylan - som 
demokratierna tills vidare h a si tt enda förspr-fmg framför de 
totalitära staterna. Och delta förspr{mg måste utnyttjas icke 
endast defensivt - för alt sl;:ydda dc allierades sjöv,ägar mot 
ubåtar och flyg och de br~ttiska öarna mot invas,ion - nian 
också offensivt för blockad av Europas kontinent och Japan och 
för att anfalla och nöta ut Tysklands styrka till sjöss och 
hindra det att ulnyLLja s jövägarna t. o. m. för kustsjöfart. 

Detta är en stor uppgift, ty de allierade. ha ansvar på alla 
h .. 'lv och USA har t. v. endast en en-oceanflotla. Icke förrän 
1944 blir den amerikanska sjömakten tillräckligt stark för alt 
kunna föra sjölu·iget med full kraft på två oceaner. 

Det primära villkoret för en allierad seger är herravälde 
till sjöss- utö>vat med flygplan lika ·väl som med fartyg. Utan 
dylikt herravälde är det om.öjligt alt föra ö'ver kriget till fie.n-
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elens. bndomr~tde och USA och SLorbritannien skulle dessutom 
Jigga öppna för anfall. 

Men de allierades Ö·verlägsenhet är - som sagt - ännu 
icke tillr!icldig för a lt utöva herravälde över alla hav. SLora 
havsområden äro »no man's land», där h crravåldet ligger i 
vågsld len. Stont omTåden, däribland s törre delen av västra 
Stilla h avet, ligga under japanskt h~naviildc för lång lid fram~ll. 

Kriget är ett odelbart helt. Vad som h änder på den ena 
oceanen, m[tsle ha inflytande på den andra. Men, som tidigare 
framh åll iLs, Yis'3a områden äro av vida slör:re betydelse än 
andra. Faran är större fr ån Tyskland än fdm Japan. Och det 
är -· uneler rådande styrkeförhållanden- givet, att Atlanten, 
östra :Medelhavet och Incli sl<a Oceanen äro ::t.v större hetyllelse 
än södra och västra Stilla hav,et. 

A. lianlen är det avgörande 01nrådet till sjöss. De allierade 
måste lmnna utnyttja deUa hav som skyddsvall och stråkväg. 
De m ås te använda sin sjömakt (vilket numera även inneb·är 
luflmakl) defensivt för sjöfartens skydd och offensivt för anfall 
mot fiendens sjöfart och Imster (raider), för utsträckande av 
krigförin gen till Östersjön och Egeiska havet och för att göra 
blockaelen ogenomtränglig. 

Delta kräver i första hand en myoket noggrannare över
v::tlming av de vidslr3ckla vattnen, än SLorbrilannien kunnat 
nppräLLhMla. S:ir<;kilt krii.vas hangarfartyg och h yssare och 
hjälphyssare, vid~ue ubMar i ständig t öl<al antal, som kunn a 
tränga in i Östersjön, operera i Medelhavet och genomföra e l~ 
intensivt fönärjningskrig mot Japan samt slutligen massor av 
minutläggare (övervattens-, undervattens- och · flyg-) för alt 
kunna 0mgc Europ.D.s kuster med ofantliga minfält. 

De allierades huvudstridskrafter till sjöss böra baseras p[t 
Brittiska öarna, Island, Grönland, eventuellt Azorerna samt på 
hamnar i Nordamerika och med vissa styrkor f ö-t' s löd åt sjö· 
higföringen i södra Atls.nten. För ·all stänga av västra Medel
hav·et räcker det med fartyg baserade i Gibraltar och måhända 
på AzoPerna. och Bathurst, säger förf. De brilliska sjöstrids 
krafterna i Medelhavet böra om möjligeförslärkas med ameri
kamka ubåtar, jagare och hangarfatiyg. 
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När väl blockaden gjo•r.Ls ogenomtränglig och ytterligare 
fartyg bli tillgängliga, måste raidslyrkor organiseras för anfall 
mot av Tyskland ockuperade kuststräckor och mot den tyska 
Jmstsjöfarten. Den brittiska raiden mot Lofoten visar 1illväga
gångss·ättet. Tyskarna hålla nllt för långa kuststräckor för att 
kunna gardera sig mot sådana anfall. I Medelhavet måste 
bombardemanget från sjön mot Genua . upp1,epas. I Kanalen 
och Nordsjön måste operationerna utföras av sv.ärmar av mo
tortorpedbåtar samt av ubåtar och jagare. Tyngre enheter bö'l'a 
användas på de öppna vattnen. Fartygsbaserat flyg måste an
Yändas för övenaskande bomhanfall mot sådana tys.ka stödje 
punkter vid kusten, som nu ligga utom räckhåll för landbaserat 
flyg. Alla dessa slag av raider 1nåsle ulföras kontinuerligt och 
stötarna riktas än mot det ena, än mot det andra området. 

De tyska ubåtarna måste också slängas inne i sina baser 
på Europas västkust. Raiden nwt ubåtsbasen i St. Nazaire an
ger vägen. Den måste upprepas om och om igen. Ubåtsbaserna 
n11åste blockeras med sänkta fartyg och minor, bombas kontinu
erligt, förstöras genom starka commandoraider. 

Tirpitz' och andra tunga tyska enheters uppeihållsorter äro 
kända. De kunna bli farliga handelsfö'l·störare. Pearl Harbor 
och Taranto visa, på vilket sätt ·de luuma försältas ur s tridbart 
skick. 

Den gamla Nelsonska framåtandan och offensivlusten mås
te åter bli förhärskande i de moderna flottorna. 

Sammanfattningsvis måste alltså de allierades offensiva 
operationer i Atlanten gå ut på: 

l) att göra blockaden av Europas kontinent så og·enom 
tränglig som möjligt; 

2) att förstöra och slänga in fiendens ubåtar och övervat
tensfartyg gerrom anfall mot deras baser; och 

3) att lamslå kustsjöfarten utanfö·r Europa så mycket som 
möjligt, för att därigenom hänvisa Tyskland till ett allt större 
beroende av kontinentens redan överansträngda transporlsystem 
till lands. 

* 
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I Slilla havet är problemet elt annat. Frå111 Förenta Sta~ 
ternas västkust till Australiens västkust svara de amerikanska 
sjöstridskraflema för operationerna till sjöss inom den vid
sträcktas Le sj öluigsskådeplats hislori en · känner. S jökrigsskåde
platsen i Indiska ocem1en är också omfattande, och där måste 
amerikanska stridskrafter hjälpa till att skydela de livsviktiga 
sjötransportvägarna till Indien och Främre Orienten. 

I Stilla havet är sjömakten av avgörande betydelse. Men 
det m~ts le vara sjömakt av den nya typen, grundad på 1<-ombi
nationen fartyg-flygplan och utnyttjad av befälhavare, som 
förstå, alt herraväldet till sjöss av idag har tre dimensioner. 

Förf. går därefter in på frågan om slagfartygens vara eller 
icke vara i framtidens krigföring till sjöss. Det sätt, på vilket 
sjökrigsoperationerna under det pågående kriget konoentremts 
kring och mot slagskeppsstyrkorna, helyser bäst dessas bestå 
ende betydelse. Förf:s slutsals blir efle:r en intressant argu
mentering, att >>there will always be a capital ship or principaf 
ship of navies, hut tmnorrow it. ceTtainly will not be the batt
leship of yesterday>> - och inte heller av idag. Det ligger nära 
till hands att tänka sig en hopsmäll111ing av slagfartyg och 
hangarfartyg till framlidens »capita! ship >> . Men såda:na kom
promisser medföra alltid svagheter. Framtidens tunga opera
tionsgrupp blir sannolikt, liksom nu, sammansatt av slagskepp 
och hangarfartyg var för sig. Men slagskeppet måste utvecklas 
till en typ med mycket starkare pansar- och undervattcns
skydd, ri1ycket starkare luftvärn ooh vida högre fart - allt p~\ 
bekostnad av de svåra kanollernas antal och kaliber. Bismarck, 
med sin ofantliga motståndskraft, har hittills kommit sanningen 
närmast. A ven framtidens hangarfartyg måste bE sta!'kare 
skyddat. Och - det för närvarande mest brådskande - pro
portionen hangarfartygjslagfartyg måsLe ökas väsentligt. 

Kriget har tillfullo bevisat flygets slag.lu'aft, var·e sig det 
användes självstämligt eller i samvCI·l{oan med sjö- eller lant
stridskrafter. Men Förenta Staterna skiljas från sina fiender 
av tv~\ oceaner, och man kan icke under delta krig räkna med 
bomboffensiver tvärs över dem. Tills vidare kan flyget genom-



J! 

~ 

p 

::2 

~ 
'J 

? 
':O 

~ w 
"' 
~ 
~ 
'-' 
;< 
ro 
'=' :o 

"" ?;"' 

""" Q ..., 
:::; 
p 

o 
& 
~ 
Q ,., 
"' Vi 

s ...., 
Q"' 

5 
~ 
p 

IF. 

E: 
::; 

p 
< 

"'" Q 

;:l 
o 
'?., 
~ 
.:; 

Q 

·~ p 
::.., 
(p 

d-
() 

~. 

ö 
·~ 

-
:l 

-38-

~ 
;o: 

'"' -=o. 
~ 

== ,... 
<O .... 
!~ 

-39-

föra en avgörande strategisk offensiv, si.i.rskilt nwt Japan, en

dast i samverkan med sjömalden. 
Men Förenta Stalerna bli sannolikt icke tillräckligt slarbt 

för en huvudoffensiv till sjöss i Stilla havet fö,rrän 1943-194-l 

_ och icke ens då utan den största ansl11ängning. I varje fall 

].;an det tills vidare icke bli tal om strategisk offensiv i båda 

oceanerna samtidigt. Och Tyskland är huvudfienden. Därför 

måste den slora offensiven mot Japan ställas på framliden och 

].;riget i Slilla hm·et tills vidare föras med ubåtar och fartygs

baserat flyg. 
Det gidler emellertid alt redan nu börja förberedelserna 

även för sisln~imnda offensiv och i god tid bestämma, varifråu 

den skall ulg{t, vilket onw~tde, som skall bli dess bas och 

"språngl;n·äde». 
Förf. anser, alt Australien långt ifdn är det bäsla basom

rådel för en framlida offensiv mot Japan. Det ligger 11,000-
l:i,OOO km från den amerikanska kontinenten. Ytterligare 5,000 

km av bristrålliga la.ndkommuil!ikationer skiljer Australiens 

st,ora befolkningscentra i söder från nordkuslen, varifrån opera

tioner mot de av japanerna besatta HoUändsk-Ostindiska öarna 

höra utgå. Det ].;rävs ett oproportionerligt slort tonnage för att 

underhåll a varje annedivis~on i Australien. Skyddet av de 

långa sjötransportvägarna dit ställer också allt för sLora hav 

på amerikanska flo ttan. Det är sv~trt nog att försvara Austra

lien men H'mgt svårare alt utveckla det till språngbräde och 

has för offensiva operationer. Och slutligen är avståndet från 

Australien till Japan i sin tur ytterligare 5,000-6,000 km. 

Förf. är närmast orolig för att prestige- och känsloskäl 

skola förleda dc allierade a1 t överdriva Australiens betydelse 

()Ch all där binda allt för starka stridskraHer på grund av det 

japanska hotet från öarna i norr. Ur strategisk och militär 

synpunkt och mot bakgrunden av kriget som helhet, anser han 

Australien vara en utpost, som kan förlo-ras tillfälligt, ulan alt 
higet förloras . 

Hade Singapore kunnat h~tllas och Nederländska Indiens 

uljelillgångar slått till de alliemdes förfogande, så hade offen-
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sivslölen kunnat riklas genom sydkinesiska sjön och längs 
Kinas kust mot de japanska huvudöarna. 

Den amerikanska positionen Hawaii-Miclway mitt i Stilla 
oceanen erbjuder enligt förf:s mening den bästa utgångspm-H<
ten för den framtida stora offensiven mot Japan. Den ligger 
endast 4,000 km från den amerikanska kontinenten. En primär 
örlog~b::ts med I'Cparationsmöjligheter 111.. m. finns redan där. 
Oahu och andra öar i Hawaii-gruppen kunna utbyggas mycket 
snabbare än Australien. Slutligen kunna kombinerade opera
tioner, utgacnde från Oahu, erhålla fla;nkskydd av styrlwr, ba
serade på Alaska--Alculcrua och - efter ytterligare utbyggnad 
- p:l. dc amerikanska öarna syd Hawaii. 

Ett ameril"anskt framträngande steg för steg ö,ver Stilla 
havet med kombinerade stridskrafter ur alla försvarsgrenar 
(»a step-by-step amphibian advance across the Pacific» ), där 
kombinationen fartyg-flygplan kastar undan den japanska 
molsvarande kombinationen och bereder väg för landstignings
styrkor, som kunna besätta öar och ögrupper, ett dylikt fram
trängande är ett djärvt och säkerligen förlustrikt företag, men 
det representerar enligt förf:s mening den enda utvägen för 
Japans besegrande, och det måste genomföras. \Vake m~tsle 
återlas (ön borde aldrig ha förlor2.ts); kanske hör den bli det 
första amerikanska operationsmålet Men de japanska öarna 
söder om Wake, från vilka ön kan hotas, måste besättas sam
tidigt. De amerikanska operationerna mot Marshall- och Gil
bertöarna kunde ha erbjudit goda exempel på det lämpliga för
faring<;sätlct, om flyg- och sjöstridskrafternas anfall följts av 
landstigningsförctag, varigenom öarna kunnat tas i besittning. 

Men - som sagt - en dylik operation kan icke genom
föra<;, förrän Förenta Staterna ernått och kunna upprätthålla 
herraväldet till sjöss. Och delta hermvälde måste grundas på 
en myeket stark överlägsenhet, ty förlusterna på grund av u
båts- och flygal1!fall komma att bli avsevärda. Huruvida ett 
sådant kombinerat fmmträngande västvart bland de japanska 
mandatöarna kommer att medföra en avgörande kraftmätning 
till sjöss eller icke, är ovisst. Det är myciket mö1jUgt, att så blir 
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fallet. I varje fall är ett avg.örandc sjöslag vida mer sannolikt 
i stilla have t än i Allanlen. K0mmer det till stånd, s[t kunna 
de allierade otvivelaktigt vinna eller förlora kriget i Stilla ha
vet på en eftermiddag. - När Guam återtagits, är slutet i sikte. 

Men sjömakten - hur oumbärlig den än är - kan icke 
ensam vinna segern. Det totala kriget kräver en total insats. 

Flygstriclskl·af lerHas u l nyttJande. 

»Luflmakten är av grundläggande betydelse för en allierad 
seger. Flyget är det enda militära anfallsvapen, som demokra
tierna för månader och kanske år framåt kunna använda mot 
det inre av Tyskland och - i begränsad utsträckning t. v. -
även mot Japan. Utan över lägsenhet i luften är seger över 
axeln omöjlig ». 

Luftbombardering skadar både materiel och moral. Det är 
möjligt, säger förf., att den tyska moralen kan komma aU visa 
sig mindre molståndskraftig än den engelska, om den utsättes 
för samma påfrestningar. Han citerar general Sikorsky: »Rikta 
slag mot Tyskland, bryt ned den civila befolkningens moral, 
krigsindustrien, transportsystemet, så lwrnma de tyska armeer
na att bryta samman som 1918». 

H.oyal Air Force har riktat slag mot Tyskland i mer än 
två år. Men en kartläggning av dessa anfall visar, a lt de ha 
koncentrerats mot områden på begränsat avs tånd från brittiska 
ba:ser. Hårda slag ha utdelats, men endas t enslaka av dem 
kunna jämföras med de tyska anfallen mot England (detta vå
ren 1942). Men dessa anfall kunna ges alllmer ökad kraft och 
intensitet, och anfall från luften bli därigenom en av de av
gönande militära faktorerna. Materiella skador kunna repare
ras, men den förlorade tiden (t. ex. vid industri- och kommuni
kationsbekämpning) är öch fö>rblir förlorad för allLid. 

Förf. går sedan in på en inh·essant och måttfull analys av 
Vad flyget kan uträtta, och vad det icke kan uträtta, nu och 
inom den närmaste framtiden. Han åberopar därvid som auk
toritet Mr. Edward Warner, vice-chairman of the Civil Aero
nautics Board. Huvudpunkterna äro följande. 
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Lekmannen har en överdriven uppfattning om snabbheten 

flygets nuvarande utvedding. 
Dagens och den närmaste framtidens flygplan uppnå svår

li gen högre fart än 700 kmjtim. Det är fyra gånger svårare att 

komma upp fr::'! u 800 till 900 än från 550 till 650 kmftirm. En 

dast få av världens jaktflygplan göra 650 kmftim. 

Ä ven bombplanens verkningsförmåga har sina gr.änser. 

Den ungefärliga maximiräckvidden av idag för bombanfall kan 

sidtas till 2,500 km. Raider ha gjorts på hi.ngre distanser, Incn 

dc bli i så fall oekonomiska och ineffektiva på grund av bomb . 

lJ.stens minskning. J a, man lmn säga, ·alt krigserfarenhelcrn'.1 

giva vid handen, alt medeldislansen för bombanfall f. It. ä r 

föga över 800 km, om man kräver effektiv bomblast och dag 

efter dag upprepade anfall, viJJ\et är det enda, som lönar sig. 

De extremister, som hävdat, att luftmaklen ensam l\an vin

n a kriget, finna intet stöd hos Mr. vVaTner. 

Otvivelaktigt riktar luftmakten sina slag förbi alla hinder. 

l\Ien luflmakt innefattar myoket mer .än flygplan! Den kräver 

också väl uLJ)ildade besättningar jälll1te markpersonal, 7 il 1;) 

man per flygplan; vidare flygfält och marl\organisalion , luft

värn med betjäningar i avsevä1,d mängd för flygplalsemas 

sk~rdd; \'idare transporlmedel på anarken för tillförsel .av bom

her och drivmedel; vidare ofantliga industriella tillgångar för 

tilherkning av flygplan, maskerings- och ersållningsmateriel ; 

slutli gen övningsfält för personalens ulbildnilllg. 

överlägsenheten i luften blir - med Tysklands nuvarande 

resurser - - y tterligt sv{tr att ernå för de allierade. De fl es ta av 

Slorbrilanniens vitala områden (industrier och hamnar) ligga 

inom ty ska jaktplans rädn:idd från baser i Frankrike och Bel

gien. l\fen de tyska vitala områdena kunna icke i samma ut

sträckning nås av jatl<.Lplan från baser i England. Och honili'· 

plan ha hittills vis.at sig allt för sårbara utan jakteskor t, d å 

det gäller kontinuerliga daganfall i stor skala. Dylika anfall, 

med noggrann inriktning mot vissa mål, äro emellertid av av

görande betydelse för de allierades seger. Della innchär, alt 

de allierade mås te skapa jaktplan med mycket stö•rre räckvidd 

- 43-

och stridsförmåga äu nuyarandc (dc tyska ä ro i stort sell öYcr

Iägsna). Detta är det f. n. viktigaste Lekpi ska problemet. 

Ä ven nattbombning ~i.r a y stor betydelse, om den ocks ~"t 

icke l.;. an n~\ samma prcci si on som dagbombning. 

:;: 

Fc\gan om dc allierade kunna nå tillräddi g ÖYcrlägsenhet 

i luften, och om i så fall Tyc;ldand och övriga fiender kunna 

>> bombas till underlw.stelsc•>, slår enligt förf: s åsikt ännu öppen. 

Tyskland besvarar frågan nekande. Det sl[u· dock klart, alt 

bombanfall mot Tyskland och Ilali en äro betydligt läLLare all 

utföra än bombanfall mot Japan. 

Hittills (vftrcn 1942) har ,ingendera sida11 utfört bombanfall 

kontinuerli gt och i stot skala med mer än 200-400 bombplan i 

sänder. Men för en yerldigt förödande homb(lffensiv mot Tvsk

land skulle erfordras kanske 1,000 flygplan per natt, kanske .fler . 

En insats av 1,000 flygplan per natt krih er emellertid en 

total tillg{mg på 3,000~J,500 flygplan, enär hesättning.arna n"lås 

te vila, flygphnen underhållas och repareras. Delta innebär 

21,000-ö2,000 man mark- och reparationspersonaL Man får 

vida.re räkna m ed 10 °/o förlusler p[l grund av nedskjutning, 

olyckor vid landning m. m. Della betyder en tillverknings

kapacitet av 100 bombplan per dag plus JOO it 500 man utbildad 

hombflygplanshcsätlning ( = 36,500 bombplan och 109,500 n 
1S:i,500 mon per ~n"). Kräyer man J,OOO flygplan per dag för 

anfall, behövs en total tillgång på 9,000-10,300 flygplan och en 

tillYäxt a\' 109,500 man hesältning per i:1r. 

Della ~ir astronomiska siffror. Dc böra ~es mol bakgrun

rlen ay det amerikanska programmet \"åren 19-12 gick ut pft 500 

bombplan per månad( = 6,000 per år i stället för 36,500 per år!) 

l\Ien det tilllwmmcr ett myck et sY[trt pr·oblem, nämligen 

frågan om basC'rna, flygfälten. En ilygbas heslår ej bara av 

ett enda fä lt. Ur säkerhetssynpunkt finnes Yanligcn ett cen

tralt fii.lt m ed ett antal andra fält runt omkring på n i:tgot av

stånd. Endast en division på c:a 12 flygplan haseras på varje 
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fält. Detta förr alt ernå erforderlig spridning. J u flera fält, 
dess bättre möjlighe ter alt efter en raid landa i dåligt väder. 
Men antale.t fält inkräktar på arealen av brukhar jord. Detta 
betyder mycket för det blockerade Slorhritannien. 

·Aven ur andra synpunkter är gränsen snart nådd för an
talet flygfält inom Englands begr'änsade areal. F. n. finnas 
kanske 700-1,000 fält i England. Rälmar man n1:ed alt 1,000 
divisioner, d. v. s. 12,0()0 flygplan, erfordras för att »neutrali
sera" det tyska flygvapnet, torde det helt enkelt vara omöjligt 
att basera en så stor styrka i England. 

En viss kompensation kan nås genoni utnyttjande av sjö
flygpla tser. Men flottörplan ha sämre prestanda. 

Man måste således söka nya utvägar, d. v. s. flygbaser utom 
England, om Tyskland skall kunna bomhas till underkastelse. 
Irland Orknevöarna, Färöarna, Island, Azorerna ge vissa m örj. 
lighet~r. De. räcka kanske ej. Ytterligare baser på Europas 
kontinent måste eventuellt erövras med vapenmakt. 

Flyganfall är det enda f. n. disponibla medlet alt föra 
kriget in i Tyskland. Och kontinuerliga, intensiva bombanfall 
mot Ty.~klancl och Ital ien äro en nödvändig förberedelse för en 
allierad seger. Därjämte utgöra de den enda avlastning åt 
Ryssland, som kan åstadkommas 1942. Dessa bo~nbanfall lum
na och måste öka i styrka. De m[lste riktas mot den tyska 
moralen lika väl som mot industrien och grundas mer på 
bombmängd än precision. 

Bombanfall, utgående från England, rnåste kompletteras 
med dylika, utgående från Nordafrika, särsklit om nya baser 
kunna vinnas genom framgångar till lands i Tripolis. Långdi
stansbombplan och flygplatser behövas på Cypern, i Iran och 
Irak för att medverka i östra Medelhavet och kanske även rikta 
slag mot Tyskland<; södra flank i Ryssland ävensom för opera
tioner i Svarta havet. Om Turkiet skulle gå med i kriget på 
de allierades sida, blir dess territorium av stor betydelse för 
flygb:rrsering. Därifrån kan Svartahavsområdet kontrolleras och 
Tysklands »Drang nach Oslen,, hejdas. 

I Stilla havet är problemet ett annat - och svårare. Det 
är omöjligt för de allierade att rikta kontinuerliga och hårda 
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slag från luften mot det egentliga Japan, förrän de kunna an
vända de ryska baserna vid stillahavskusten oeh förrän flygba
ser kunna upprättas i Kina. Bombanfall, utgå~nde från Alaska 
eller Aleuterna, med nuvarande eller den närmaste framlridens 
flygplanstyper äro utopier. Distanserna äro för slora för inten
si~a och kontinuerliga anfall; och endast sådana ha verklig 
betydelse. Däremot kan och bör Japan redan nu anfallas ~po
radiskt genom raider från hangarfartyg. 

Alla ansträngningar måste göras att få utnyUja de ryska 
stillahavsbaserna oeh att bygga upp en stark offensiv flyg
styrka i Kina. Detta kommer att ta lång tid. Bara att skaffa 
dit en blygsam styrka på ett hundratal tunga bombplan blir 
svårt med nuvarande ansträngda tillgångar. Än svårare blir 
det att bygga stora flygfält och förse dem med jaktskydd (som 
måste transporleras dit på fartyg), luftvärn och tillräckliga 
mängder bomber och drivmedel och reservdelar. Kinas driv
medelstillgfmgar räcka på rntet sätt; de närmaste finnas i Mel
lersta östern. Risken, att japanerna landvägen kunna anfalla 
allierade flygbaser Yid kusten och ta dem, får ej heller förbises. 

Således är problemet att allvarligt skada Japan genom kon
tinuerliga bombanfall svårt att lösa. Sannolikt måste det t. v. 
s tällas på framtiden. Dock måsle raider från hangarfartyg, 
tillfälliga raider från Kinabaser oeh enstaka, djärva anfall med 
sjöflygplan, som komplettera bränsleförrådet till sjöss, utföras 
redan nu. Detta tills USA är berett för det offensiva fram
t rängandet steg för steg med kombinerade styrlmr över Stilla 
have t -· eller tills Ryssland går med i kriget mot Japan. 

Sintsatsen blir, alt varken sjömakt eller luftmakt ensamma 
ä ro t illräckliga för att vinna segern. Det totala kriget kräver 
total insats. 

Lcmtstriclskraflernas ut ny l tjancle. 

Storbritanniens planerade 100 divisioner är icke mycket 
m ot Tysklands 260- 300 divisioner. Ändå har man tvel<Jat om 
klokheten i alt bygga upp t. o. m. denna arme på 100 divisioner. 
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I USA kommer man alt ha endast 70 divisioner , ,-id slutet av 

HJ43.1
) 

Och dock ~r »man po,yer» av aygörande betydelse. Della 

jr visserligen elt maskinernas kr,ig - men maskinerna föras av 

män. i\Iän behöyas i industrierna för alt tillverlza dessa ma

skiner, män behövas i dc olika försvarsgrenarna för alt utnyttja 

fartyg, Jlygplan och tanks. »?lian power» utgöi· en väsentlig 

del av den totala krigsmaskinen. 

För Förenta Staternas del måste den organiseras i armcer 

enligt dc Gaulle's formel: >> Stridsvagnar och kanoner. Flera 

stridsvagnar och kmoner. Tusentals flygplan. Tiolusenlals 

flygplan.» lVfed andra ord anncer, baserade på elen i kriget 

mdan pröv::tde }.~ombinationen stridsvagnar- flygplan. Sådana 

stridskrafter kunna utnyttjas i relativt små men starka enheter, 

opererande under skydd av ett absolut herravälde i luften. 

Det mest tvingande behovet av Janlstrids,kmflcr föreligger i 

Främre Orienten, där numerärt underlägsna brilliska anneer 

länge kämpat med stora svårigheter, och där det - om Ryss

land skt1lle bli slaget - blir nödvändig t alt in~älla flera ulbil

d::Jde divisioner för att hejda en eventuell axeloffensiv mot Suez, 

hindra tyskan1a att tränga fram mot Iran och Irak och om 

möjligt vända defensiven till offensiv. Ett av de viktigaste 

målen i de allierades higspl,an måste nämligen vara att driva 

ut tyskarna ur ,'1frika. Cyrenaica och Libyen måsl,e erövras 

och tyskarna hållas nord om linjen Svarta havel- Kaspiska ha

vet- Afganistan. 
Gibrollar måste gö,ras till en s tark punkt. Bctllwrst och 

Freelown likas~L Narvik borde tagas. Det svåraste problemet 

därvidlag skulle bli att åstadkomma överlägsenhet i luflen med 

fartygsbaserat flyg. Så snart man emellertid fått 1ast fot i land 

och tillförsäkrat sig någon landflygplats, skulle dock denna 

svårighet kunna övervinnas. Företaget är svårt, men det kan 

underlättas genom utnyttjande av överra~kningsn11omentet och 

1 ) Sedermera har Ro,o.':'evclt gjort vi.s.sa uttalanclten, cliär högre 

s iffror nämnts. 
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dMi gt vLider samt genom smnordning med andra operationer, 

t. ex. en kraftig luf toffensiv mot Tyskland, s,om binder huvud

delen a v fiendens flyg till defensiva uppgifter, diversioner i 

fonn av landstigningsförsök pi andra, viLL skilda punkter o. s. v. 

Förebilden för detta sbg av operationer h:=tr redan skaual:; 

genom commandoraidernH mot Norge. " 

Med tillr!:i.ckliga förberedelser, tillräcJdig slyrl-:a och fram

för all t absolut överlägsenhet i luften, borde det på delta sä tt 

orks[t Yara möjligt att genomföra en eller flera landslignings

opera tioner på Europas kontinent, innan det är för sent, hävdar 

förf. .Men de verkliga svårigheterna bö,rja icke, förrän styrkor

na l'ommit i lanrl. Ty om Tyskland då har fria händer alt 

di ri ger~ starka lantstridskrafter och - låt vara underlägsna _ 

flygs tndshafler mot landstigningsstyrkorna, så lwn clt nytt 

DunkerCJUC, Norge eller Grekland lätt nog uppstå. Därför horde 

kanske. den för:ta ~andsligningen utföra'S någonstans på Europas 

stra legtsl'a penfen, på någon plats, som det är svårt alt komma 

trt och mot vilken det skulle vara omöjligt alt hopa huvud . 

mass:m av de tyska stridskraf terna.1 ) 

l Orien ten och i Incli(:n, på Ceylon samt i Australien måste 

etableras ett effektivt motstånd mot det japanska framlränaan

~et, och därifr[m böra con1mandoraider kunna ulföras mo~ de 

Japanska ställningarna i Runna och på lVIalacka. Och give tYis 

erbJu der Kin::t obegränsade möjligheler !ill commando- och 

guerillakrigföring i stor skala. 

. Men eLL dylikt begränsat ulnyttjande av »man power» tir 

mgalun da tillräckligt, säger föd. 

Det är nödvändigt, a lt invadera och återerövra Europa. 

Wal;e och mandatöarna, Ostasien och kanske även att besälta 

d.e jnpanska lwuudöarna. Tysklands ,och Japans secrrar ha va

n: ~å omfa ttande, deras militära och indu~lriella ~styrka har 

hhv1t så utökad genom erövringarna, att de icke längre kunna 

~segras enbart med sjömakt od1 luflmakt. De måste anfallas, 

dar de äro starka, med lantstridskrafter på f'astlandet. ------
') Jämför Afrika<>per:atiol1!en hoote,11; 1942. 
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Dy lika anfall kunna t. v. utföras endast av Ryssland och 
Kina. Både Ryssland och Kina ha obegränsad tillgång på folk. 
Så länge deras armeer dessutom kunna förses med mater1el och 
utrustning och hållas i stridsdugligt skick, så länge kan dc 
brittiska och amerikanska armeernas nuvaran.de underlägsen
het i förhållande till axelarmeerna . (vilken mås~e bestå ännu 
en tid framåt) i någon mån upp~ägas. 

?\l{en även Slorhritanniens och Förenta Slaternas >> man po
\Yer» måste utnyttjas i full utsträckning - icke endast för com
mandostvrkornas nvssnämnda »nålstygnsoffensiver» utan med 
högsta ~~öjliga sty~·ka och stötkraft för att lätla trycket för 
Rvssland och Kina och fö.r att tvinga .fienderna att kämpa på 
n;ånga fronter. En amerikansk arme på 7 a 8 milj . man måste 
uppsättas . Detta även därför, att Ryssland och Kina el1er 
endera kan komma att tvingas ur kriget. USA måste sälta upp 
den största armen i sin historia - och det måste ske snabbt. 

* 
Hur hör en sådan arme utnyttjas? Vid besvarandet av 

denna fråga granskar föd. i första hati1d dess användning på 
den europeis/w krigsskådeplatsen . 

Det finns här två problem, ett brådskande och ett som kan 
tagas på längre sikt. Det brådskande är att lätta på trycket för 
RtJssland oclr. Kina redan 1942. Det andra är slöten mot axel 
m.aktern'as hjärta, som tv1ingar dem ur kriget. Denna stöt kan 
sannolikt icke utföras i år - kanske dröjer det flera år. Men 
den måste förberedas nu! 

Det bästa <>ättet att hjälpa Ryssland i år anser förf. vara, 
att utföra diversioner i form av landstigningar på Europas väst
kust1) ·- vilka antingen kunna bli eller icke bli permmenta 
broh~nruden - samt att driva ut tyskarna ur Nordafrika. 

N3gon invasion eller strategisk offensiv i stor skala anses 
knappast möjlig 1942, särskilt på grund av tonnagehrist, olill-

l) Humför rniden mot Dieppe i augusti 19J.2. 
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räddig överlägsenhet till sjöss och svåögheler alt ernå herra
·välde i luften . I varje fall, säger förf. , räcka krafterna u..rider 
de närmaste mfmaderna endast till för en huvudoffensiv, på en 
punkt, på en krigsskådeplats. 

Det bästa sättet alt hjälpa Kina är t. v. att söka förse det 
med yapen, utrustning och flygplan samt att hålla Indien. 

De allierade kunna icke vara starka överallt. Att försöka 
det, är att bli svag överallt. Det finns flera sätt att vinna l(ri
get. Vi måste akta oss för att fö·rsöka dem alla, säger .förf. 

Det behö,ves en modern arme för att rikta det avgörande 
<;laget mot Tyskland - och sedan mot Japan. Massor av fall
skärmstrupper; luftburet infanteri; commandoooheter; strids 
vagnsdivisicner; motoriserade divisioner; starkt, välrustat, 
i-örligt infanteri - en mekaniserad arme med kombinationen 
stridsvagnar- flygplan som spjutspets. Detta erfordras ~ö1· in
vasionen av Europa. 

I Stilla havet behöves en kombinerad styrka, särskilt och 
omsorgsfull t övad i den svåraste av alla militära operationer -
landstigning under eld på en fientlig kust. Smidigt or:g,anise
nde och lätt beväpnade trupper, som ges tyngd ooh anfallskraft 
genom flygplan och farrtyg, och som utnyttja specialkonstruera
de, grundgående, snabba, lätt pansmde landstigningsbåtar, det 
är vad som edordras för de kombinerade operationerna mot 
Japan. 

Stöten i Europa mot Tysklands hjärta, säger förf. , kan 
sättas in : 

l) från Nordafrika mot Italien (men först måste då Nord 
afrika erövras); 

2) från Västafrika mot södra Frankrik,e (svårt och långa 
förbindelselinj er); 

3) direkt mot Frankrikes väs tkust, Belgiens, Hollands, 
Tysklands eller Danmarks kuster (sannoliJ<t den starkast för
svarade kustlinjen i världen, och lätt att försvara på grund av 
de talrika tyska flygbaserna där samt de goda kommunikatio
nema); 

Tidskrift i Sjöväsendet. 4 



-50-

4) mot södra Nm~ge (fördel: .inom de t allierade flygels räck
vidd från Skotlland; nackdel: rela tivt goda förbindelser ooh till 
gång på flygbaser möjliggör för Tyskland alt snabbt få dit till
räckliga försvarskrafter); 

5) mot norra Norge (svårt fö'l· Tyskland alt Et dit trupper 
snabbt; men även de alierades sjÖtförbindclscr bli långa och 
kunna icke stödjas av landbaserat flyg). 

Dylika företag kunna dook ej genomföras med full slyd .. ,a 
1942, anser förf. 

Om emellertid c:a 200,000 ton tonnage kan frigöras, så kun
na före tag i mindre skala u lföras redan nu. Ett antal divisio
ner, åtminstone delvis melmniserade och motoriserade, kan sä t
tas i land bakom en skärm av fallskännstrupper och conunan
doenheLer. Man får vara beredd på alt offra dessa div.isionet· 
och deras transportfartyg. Men kunna dc - mn också bloU 
tillfälligt - lätta på trycket för Ryssland, så vore det värt in
satsen. Dock kan man inte vara säker på a lt så blir fallet. 
Tyskland är så starkt till lands och har så god tillgång på folk 
- även från sina bundsförvanter- alt det kan halla 240 divi
~ioner på den. ryska fronten och ändå ha möjlighet ati sälta i tt 
12 a 16 divisioner i Frankrike (med fler som omedelbar reserv) 
och 12 i Norge. Och att skeppa öv.er så mycket som 12 allierade 
divisioner från England till Frankrike skulle kräva mer ton
nage än som kan frigöras 1942, utan att medföra hatastrof p:i 
annat håll, t. ex. i J'VLellersla östern. 

Det synes därför lämpligast alt föra över kr.iget till Tysk
land och hjälpa Ryssland 1942 genom en kraftig intensifie
ring av bomboffensiven mot Tyskland och genom >> nålstygns
offensiver» med cmm11andotrupper, fallskärmstrupper och kom
binerade styrkor mot vitt skilda kustomr~Hlen. Avgörandet kan 
endast träffas av högsia krigsledningen, som sitler inne med 
alla erforderliga uppgifter om. läget. 

Men s::1 stor är, som sagt, betydelsen av framgång på den 
ryska fronten, att en landstigning i 1nindre skala på Europas 
,:ästkust redan sommaPen 1942 borde försökas även om derl! 
skulle medföra svåra förluster. Parallellt härmed m~1sle dc 
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brittiska s tyrkorna i Mellersta östern fö1·stärkas i sådan grad, 
att tyskarna kunna utmanövreras ur Nordafrika. Främre Ori
enten är av vi tal be tydelse! 

* 

F örr eller senare, ~äger förf. - 1943 eller längre fram -
mås te emellertid de allierade genomlöra en huvudoffensiv till 
lands för a lt kunna vinn:t l~riget. När tiden härför är inne, 
synas samtidiga landstigningar böra göras på E uropas Yäs tkust 
från Hammerfest till Bordeaux. Vissa av dessa böra endast vara 
diversioner eller raider, men flera av dem hätra utgöra >>major 
efforts>>. Norra Frankrikes halvöar - vid Brest, St. Malo, le 
Havre och Cherbourg - synas vara de lämpligaste inkö,rspor
tarna vid inYasionen, fastän en huvudlandstigning också kan 
insä llas i södra Norge och en sekundär stöt genoll11 Belgien och 
Holland. Tak tiken vid ett sådant anfall har redan berörts. 
Det gäll er först och främst alt ernå ö-verlägsenhet i luften. 
Fördelarna i detta avseende med en Iandstigning i Frankrike 
än). tydli ga: överlägsenhet i luften kan vinnas från flygbaser i 
Storbri Lannien Iil'som vid Dunkerquc; förbindelselinjerna äro 
korta oeh tillförselproblemet förenklat. Därefler gäller det att 
sälta in fallskärms trupper, luftburna trupper och commando
enheter ; vidare stridsvagnar och lättrörliga, sega stöttrupper; 
och slu lligcn det långsammare, ov.igare infanteriet, artilleriet 
ocl~ andra enheter för att hålla den terrång, som tagits av sll~ids
vagns-flygplanskombinationen, och för att ta upp stöten, när 
Tyskland kastar den fulla tyngden av sina lantstridskrafter mot 
de upprätlade brohuvudena. 
· I~1gen kan säga, om ett sådant gigantiskt försök blir genom
förbm'l eller nödvändigt. l\Icn det är en tvingande nödvändig
het för de allier:-tdc att rerlan nu vidtaga alla förberedelser för 
denna ödestimma, då del g~lller att besegra Tyskland till lands. 
Och det ~'tr lika tydligt, :-tlt det enklaste, del mest direkta och 
mest effektiva sättet alt avgörande träJfa Tyskland, är :Jlt land
stiga med starkaste möjliga krafter i Frankrike. 
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De allierades huvudoffensiv i St illa havet kräver en annan 
taktik, anser förf. Här erfordras icke lika starka lants tddskraf
ter som i Europa. Herraväldet till sjöss är nyckeln till Stilla 
havet, och vid kombinerade operationer gället· det icke så myc
ket stora styrkor som fastmer smidiga, rörliga sådana. Japa
nerna ha måhända icke använt mer än 400,000 a 600,000 man 
för sina erövringar i sydvästra Stilla havet. De allierades 
kombinerade styrkor böra vara särskilt utbildade för fram
trängande från Hawaii via Stilla havels stödjepunkter mot Ja
pan. Också här ä,r det nödvändigt att rikta stöten direkt mot 
fiendens hjärta. Hugg av stammen, så komma också grenarna 
i Burma, lVIalacka, Ostindiska öarna o. s. v. att falla! Rikta 
hugget över havet direkt mot Japan! 

Det är som sagt mö,jligt, att sådana utomordentligt omfat
tande företag, som här skisserats, icke bli erfmderliga och att 
de allierades lantstridskmfter komma att använrlas på helt an
nat sätt. Så mycket är dock säkert, att lantstridskrafterna lika 
väl som sjömakten och flygstridskrafterna måste spela sin be
tydelsefulla roll i det totala kriget. Men utan ö,verlägsenhet 
till sjöss och överlägsenhet i luften kan en allierad offensiv icke 
genomföras, och allierade armeer icke sättas in mot fienden. 

Den totala insatsen. 

Efter några kortfattade synpunkter på den ekonomiska, 
politiska och psykologiska krigföringen, sammanfattar föDf. sina 

grundtankar. 
Axelns besegrande kräver total insats. 
Det är tänkbart, att denna blir onödig eller icke hinner 

komma till verkan, men det är nödvändigt, att den förheredes 

med all kraft redan nu. 
Dc allierade måste planera klokt, med vederbörlig hänsyn 

till de olik .. 'l faktorernas inbördes betydelse för segern. 
I första hand komma därvid sjömaktens element, ulan vilka 

de allierade icke kunna sätta in sin styrka på andra sidan ha-
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ven. F rån amerikansk sida kräves j första hand haudelston
·nage, fartyg för ubåt~jakt, hangarfartyg och deras flygplan. 

Flygs tridskrafternas insats kräver frä1mt tunga bombplan, 
torpedflygplan och jaktplan. 

F ör lantstridskrafternas insats fordras luftvärn och »gar
'rison troopS>>, fallskärmstrupper, lufttransporterade trrupper, 
stridsvagnsdivi~ioner och rörliga, smidiga styrkor för lwinhi
:nerade operationer, slutligen infanteri; med andra ord en mass
arme. 

Parallellt med mobilise11ingen av den militära styrkan mås -· 
te en krigsansträngning av hittills oanade mått göras på den 
jnre fronten ävensom i fråga om de111 ekonomiska krigför.ingen 
och propagandan. 

Gå Förenta Staterna i land hänned? Förf. svarar ja. 
,Nationen är sund. De materiella förutsättningarna för sådana 
gigantiska företag, som här antytts, saknas ännu. De kunna 
dock skapas inom rimlig tid. 

Det är en sund militär princip att icke försöika något, som 
man ej är tillräckligt stark för. Likaså aU sälta in kraften på 
den avgö,rande punhten i det avgörande ögonblicket. 

. USA kan icke bli i stånd all utveckla hela si nstyrka på ett. 
avgörande sätt fönån 194:1. Den strategiska defensiven kan ej 
'Vändas till offensiv förrän om ett a två år, t. o. m. ännu längre. 
Men de allierade ha redan nu en avsevärd styrka, som - om 
den utnyttjas på rätt sätt - kan rubba krigets balans, tills den 
potentiella energien kan förvandlas till dynamisk energi. 

De avgörande punkterna måste fastställas och kriget föras 
över till fiendens landområde. De allierade befälhavarna måste 
vara erfarna men djärva män. Villkoret för seger är alt man 
vågar ta risker. De allierade måste planera omsorgsfullt och 
klokt och sedan handla djärvt - och snabbt. Tiden är en vä
sentlig faktor. 

. F örf. understryker, alt den >>strategy for victory>>, som han 
s~rsse11at, icke får betraktas som någonting stelt och en gång 
for a lla fastslaget. Det är strategien aldrig. Den måste vara 
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smidig och kunna ~.npassas efler ändringarna i krigsläge t. 
::\1oroonda o ens underrällelser kunna kulllmsta dagens beslut. 

o o o l" i\Ien grundprinciperna förbli orubbliga. Och sa som aget s;er 
ut i dag, slår det klart, aU detla krig icke kan vinnas _av de 
allierade ulan total insats, tol.al krigsansträngning. De alherade 
m [1ste planera, förbereda och genomföra den s~örsla insatse_~1. i 
sin historia. Del ],an hända, att de icke komma alt behova 
landsätta milJonanncm· på Em<opas fastland eller kro·ssa Japan 
med tusentals flygplan. Det är tän1kbart, alt fienden ~ryter 
samman på grund av inre och yttre tryck, innan ode!: alh~~·ade 
militära s tyrkan nfttt si lt maximum. Men man far 1cke rakna 
därmed. Det är tvärlom osannolikt. De allierade konuna att 
förlora delta kr.ig, om de icl{je inse nöd,cändighelen av total in
sals -- och haneila därefter. 

Kriget J;an förloras på två sätt f6r de allierade. De kunna 
/Jesegras till sjöss och förlora de livsviktiga »språngbrädem: 
som behövas för oHensiven lll!Ot axeln; deras flottor kunna bh 
'5lagna och deras lmsler invaderade. Detta är osannolikt men 
möjligt. Intet är säkert i krig. Eller också kunna a:elJ_Hak
lerna »i)ut themselves heyond defeat>> genom sådana erounnga1· 
till lands, som göra dem oslagbara. 

Men även om de allierade sälla in hela sin styr,ka, är det 
osannolikt, aU kriget kan bringas till ett slut förrän inom yt
terligare tv~t , tre, fem, kanske sju år. Och offret i ·blod ooh 
peng.ru· blir ofantligt. 

C. H. Falk-man. 
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Slaget i Korallhavet. 
Av kaptenen Yicl flottall B. Claesson. 

I. Inledning. 

Den amerikanska fjärrspaningen hade under de första da
garna av maj 1942 fastställt, att japanerna sannolikt planerade 
en invasion mot sydöstra delen av Ny.a Guinea och att de 
därför etablerat flygbaser vid Sahmaua och Lae på Nya 
Guinea; vid Gasmata och Rabaul på Nya Britannien samt ptt 
Deboyne-ön och Salomonöarnil. 

En ockupation av Port Moresby, huvudorten på ~ödra Nya 
Guinea, skulle givit japanerna ett slraLegiskt gynnsamt ut
gångsläge för fortsatta anfall mot Australien. 

Japanerna hade koncentrerat strids- och transporlfartyg 
samt land- och fartygsbaserade flygstridskrafter. Under de 
första dagarna av maj hörjade de tränga fram genom Salomon
och Louisiade-ögrupperna. Norra Korallhavet avspanades här
under dagligen av japanska landbaserade flygförband. 

II . Huvuddragen av operationens förlopp. (Se skiss.) 

Den 17 april lämnade en amerikansk operationsgrupp Pearl 
Harbor. Gruppen bestod av hangarfartyget Lexinglon jämte 
några kryssare och ett antal jagare. Befälhavare var amiral 
Fitch. Kontinuerlig flygspaning utfördes intill ett aYSland av 
150' från fartygen. 
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_ Den l maj sammanträffade amiral Filch's styrka med en 
Iilmande operationsgrupp, som sannolikt utgått fl'ån en has på 
f idj iöarna. Befälet över sistnämnda grupp fördes av amiralen 
fletcher p:i hangarfartyget Saratoga. Sedan de båda grup
perna förenals övertogs !befälet av amiral Fletcher. Denne 
visste blott, aU en japansk invasionsflotta var på väg mot Port 
Moresby. 

I själva verket voro två japanska operationsgrupper på väg, 
den ena får alt hålla Jomard Passage mellan Nya Guinea och 
Louisiaderna, den andra för alt övervaka Korallhavet 

Den 2 maj uppläcktes och bonillades en japansk ubåt. 
Uppflytande olja utvisade, att densmnrna sänkts. Påföljande 
eftermiddag rapporterade elt amerikanskt spaningsflygplan, att 
15 fientliga strids- och handelsfartyg lago i Tulagi Harhor. 
Tulagi är huvudorten p:'t Salomonöarna och äger den enda 
goda hamnen i hela arkipcbgen. 

Amiral Flelcher bestämde sig för att ö;verraskande angripa 
den siktade styrkan i dagningen den 4 maj. Kursen, som ti
digare varit nordvästlig, lades om mera nordvart och samtidigt 
ökades farten till 25 knop. I god tid före anfallets hörjan in
h,äffadc gruppci'na syd Guadalcanar och cirka 80' syd Tulagi. 
Flygspaning i dagningen konstaterade, aLl japanerna tydligen 
sväva de i okunnighet om an1erikanarnas närvaro. För alt 
gardera sig mot anfall fr~m eventuella japanska hangarfartyg 
lät amiral Fletcher avspana elt område av c:a 50 km:s bredd 
runt öarna Florida, Guadalcanar och Malaila. I skydd av de 
höga bergskedjorna kring Tulagi insattes härunder stödanfall 
mot hamnen. Samtidigt anföllo torpedplan från sjösidan. 

Japanerna hlevo fullkomligt överrumplade. :Kågra av far
tygen lyckades komma under gång men dc flesta blevo svårt 
skadade och åtskilliga måste sättas på grund för alt icke sjunka. 
En kryssate och ett ·transportfartyg sänktes i själva hanmin
loppet · Två kryssare togo sig ut till sjöss men upphunnos och 
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sänktes genom kombinerade stört- och torpedanfall. Av allt 

att döma lyckades endast en jagare undkomma. 

Den japanska luftvärnselden var mycket kraftig men öpp .. 

nades ej, förrän den första anfallsvågen passerat. Resultatet 

hlev, alt följande japanska fartyg sänktes: en tung och tre lätta 

kryssare, två jagare, fyra kanonbåtar, ett depåfartyg för flyg

plan samt tre transportfartyg. Tre amerikanska flygplan nöd

landade på Guadalcanar. 
Under anfallet hade Lexington styrt in mot Guadalcanar 

för att flygplanen skulle få kortare ~l terflygningsväg. Saratoga 

uppehöU sig som flankskydd längre ut till sjöss klar alt under

stödja I.exington; om japanerna skulle gå till motanfall. 

Efter anf:.dlel mot Tulagi Harbor styrde dc amerikanska 

operationsgrupperna sydvart. Den 5-6 maj verkställdes olj 

ning till sjöss från tankfartyg. 
P å eftermiddagen den 6 maj siktade spaningsflygplan en 

stark 'japan~k styrka omkring 200' nordost om. de egna opera

tionsgrupperna. Den bestod av två stora hangarfartyg, fyra 

tunga kryssare och clt tiotal j.agare och var på väg till Jomm~d 

Passage för att tillförsäkra japanerna kontrollen över denna 

strategiskt vikliga farvattensförträngning. Am.iral Fletcher 

ändrade omedelbart kurs och ökade farlen för alt få kontakt 

nästa dag. 
Den 7 maj fingo spaningsflygplan på nytt kontakt n1.ed 

japanerna sydväst om l\Esima, den nordligaste ön i Louisiadc

gruppen. Den ursprungligen siklade japanska styrkan had 

tydligen under natten delat sig i två operationsgrrupper, d:'i 

eskadern vid Misima endast omfattade ett hangarfartyg, tre 

kryssare och sex jaga1·e. Amerikanska flygfövband insattes 

omedelbart till anfall. Anflygningen utfördes ovan mo·lnen på 

'1,000 m höjd och anfallet kunde verkställas överraskande efter 

genombrytning av molntäcket. Liksoon vid Tulagi blevo ja

panerna överrumplade. En Lraftig luftvärnseld öppnades ::lock 
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snabbt frfm samtliga fartyg varjämte jaktplan starlade med 

ha .. fti aa luftstrider som föl j d. Då det J. apanska hanaarfartvaet 
t) • t:' .J b ' 

som var av Ruykako-klassen, girade upp i vindögat för att 

starta flygförbanden, anfölls den våldsamt av amerikansk::.~. 

flygslridskeafler. Dessa fingo in 10 torped- och 15 homblräf

far, vjlka bragte fartyget alt sjtmka, sedan det först salts i 

brand . Enligt amerikanska uppgifter sänl\les även en tung 

kryssare vid detta sammanträffande. 23 japanska flygplan 

nedskötas och åtskilliga följde hangarfartygel i djupet. Sex 

amerikanska plan gingo förlorade. De amerikanska operations

grupperna U1go under striden cirka 130' från stridsplatsen. r 
Austm lien landbaserade amerikanska flygförband deltoga i slri ·

derna och unders löddQ effektivt de marina flygstridskrafterna. 

Ungefär vid samma tid som striden vid Misima utkämpa~ 

des, eskorterade amerikanska. jagaren Sims det stora tankfar

tyge t Neosl10 över KorallhaveL Båda fartygen sänktes genom 
japanska h01nbanfall. 

P å kvällen den 7 maj inträdde tjocka och dis. Nio ja

panska fl ygplan sökte härunder av misslag landa på Lexington. 

De jagades emellertid bort av luftvärnseld och förföljdes av 

amerikansl;:a spaningsflygplan, som rapporterade, att japanerna 

landa t på elt hangarfartyg endast 25' från Lexington. Hangar

fartygel eskorterades av en stark sjöstyrka. 

Amiral Fletcher väntade nattstrid men styrkorna mötlos 

a ldrig i mörkret och den dåliga sikten. Del amerikanska för ·· 

.bandet manövrerade under natten för alt om möjligt befinna 

sig i lämpligt läge för anfall i dagningen. 

Den 8 maj kl. 0810 upptäcktes ·den japanska slyrl;:an, som 

-bestod av två hangarfartyg, fem tunga kryssare och ett stort 

antal jagare. Senare siktades dessutom i.re slagskepp. Slyrkan 

befann sig cirka 150' nordost on1 de amerikanska operations

grupperna och ungefär 35' sydost om Tagula på Louisiaderna. 

. Amiral Fletcher kunde denna gång icke påräkna överrask

ning, då de japanska flygplanen redan föregående kv;äll hade 

rapporterat sitt riskabla landningsförsök Möjligen hade ja.pa

P-erna även sö.kt kontakt under natten. 



-60-

Sikten hade förhätlrals men tidvis drogo tropiska skyfall 
över sjöstyrkorna. Kl. 0930 starlade am.erikanska störthomh-, 
torped- och jaktplan för anfall. De am~rik:nska flygfö~-b~
dens anfall mot den japanska styrkan forsvarades av hafl!ga 
regnbyar; åtskilliga förhand siklade över huvud taget aldrig 
fienden. Häftiga luftstrider utkämpades. Några bomb- och 
torpedplansdivi~ioner uppläckte de båda hangarfartygen om
givna av två slagskepp, tre tunga och tre lätta kryssare samt 
åtskilliga jagare, vilken styrka framgick med 25 knops fart ut 
spridd över eLt område av c:a 7 km längd ?ch 5 km h~:edd. 

När torpedanfallen insa ttes, öppnade Japanerna forst eld 
med svårt artilleri, främst för alt genom de kraftiga vattenupp
kasten hejda torpedplanen, som därigenon1 tvingades sprida 
sig. Flera bomb- och torpedträffar erhöllos på det ena hangar 
farlvo"et, Shokaku, som lämnades brinnande och svårt skadat. 
Det" :ndra hangarfar tyget styrde med sin skyddsstyrka in i en 
kraftig regnby och lyckades undkomma ostvart. 

Ungefär samtidigt m.ecl de amerikanska flygförhanden sy
nas de, japanska ha startat för att aafalla de amerikanska 
operationsgrnpperna. Dessa förflyttade sig med hangarfarty
gen i milten omgivna av dubbla he\'akningslinjer av kryssare 
och ja()"are samt skydelade av jaklflygförhand. Spaningsflyg
plan h~de tilldelats olika spaningssektorer på avstånd upp till 
120' från hangarfartygen. 

Kl. 1050 rapporterade spaningsflygplan ett stort anlal j a
panska flygplan rätt förut på 50' avstånd. Samtliga flygplan, 
som ännu voro kvar på hangarfartygen, starlade omedelbart. 
På 8,000 m höjd närmade sig hastigt 36 japanska störtbombplan 
skvddade av :Messerschmitt 109 och Zeroplan. Plötsligt döko 
de~sulom 9 torpedplan ner fr [m 3,000 m höjd. Kl. 1114 befann 
sig I.exington i ett ofördelaktigt läge efter aH ha gått upp i 
vindriktningen för alt starta sina flygplan. På hangarfartygets 
bahordssida fanns endast en kryssare som skydd. Lexington 
()" irade mot de övri()"a farlvgen för att på nytt komma in på sin 
~ b v ~j 

plats i grupperingen. Kl. 1116 öppnade kryssaren babord om 
Lexington eld. En halv minut därefter anföllo torpedplanen 
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Lex inglon tvärs ut om babord. Rodret lades omedelbart slyr
bOrd dil;. t men det stora far tyget girade endast långsamt. De 
j apanska torpedplanen spredo ut sig i solfjädersformering. 
Lexinglon öppnade eld med alla kalibrar, varjän1te samtliga 
fartyg hörjade sicksacka. Torpedplanen flögo mycket lågt, två 
}zommo tii.tt över hyssaren wm sköt ned det ena. På 500-1,000 
m avst[md fällde de åter~tåertde ålla torpedplanen, kl. 1117, 
sirra torpeder och togo sedan relrällcn ral<t över Lexington, som 
därvid sköt ned två .av dem. En minut senare träffades han·
garfartyget av en to-rped om babord. 

Utkikarna varskodde nu samtidiga anfall av störtbomb
och torpedplan. I detta anfall erhöll Lexington 4 torpedträffar 
-- samtl iga om bahord - samt dessu tom en hombträff. 

Kl. 1125 anföllo sju torpedplan på bahordsidan. Luftvärns
elden tvingade dem att fälla torpederna på för stor höjd, varför 
torpederna fingo oregelbundna banor; en del gingo i ytan och 
en del döko under Lexington och kom:1no upp på andra sidan. 
~{L 1127 anföllo ytterligare fem torpedplan men tvingades av 
luftvärnselden att fälla torpederna på för sloli avstånd. Två 
flygplan fällde mot den babord om Lexinglon fraingående krys
~aren , som dock manövrerade undan och nedsköt ett plan. Kl. 
1132 insattes ett sisla störtanfall utan verkan. Enligt ameri
kanska uppgifter nedskötos 49 japanska flygplan (30 av jakt
plan och 19 av luftvärnsartilleri). 

Torpedträffarna hade åstadkommit hål med ungefär 5-10 
m di ameter på Lexingtons babordsida i och under vattenlinjen. 
En lä l! bomb hade träffat skorstenen och genom splintverkan 
dödat en luftvärnsbetjäning. Genom den kraftiga chockverkan 
från bomber, som detonerat tä lt intill fartygssidan hade flera 
bordläggningspiålar lossnat i fogarna, varigenom vatteninström
ningen ytterligare ökades. Trots svåra skador i tre eldrum och 
l11ed 6° slagsida fortsalte Lexinglon med 20 knops fart. Far
tyge t trimmades på rätt köl genom pumpning av olja från ha
hords till styrhords tankar, varefter flygplanen kunde börja 
landa. 
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1\.l. 1245 exploderade en bensintank på grund av hetlan fr[ut 

eldsvådor, som man ej hunnit släcka. Ytterligare explosioner 

följde, varvid roderledningarna skadades. Resenstyrning be

ordrade~ men det visade sig då, alt dc elektriska orde11överfö

ringsapparate1pa förstörts. En kedja av män bildades fpå n 

bryggan ned till styrrummet, van·icl dock icke kunde undvikas, 

att orderna blevo · avsevärt fördröjda. Ä ven ventilationssyste

met hade spolierats, varför temperaturen snabbt steg. Till slu t 

var det omöjligt att vistas inombords. Emedim. gyrokompas

serna voro ur funktion, dirigerades Lexington av jagaxe, som 

styrde mot Australiens nordostkust Så många som möjligt av 

fartygets flygplan flögos öwr till Saratoga. Kl. 1600 beordra 

des stopp och jagare sändes långsides för att assistera med 

slangar, pmnpar och kemiska eldsläckningsapparater. Då far

tyget emellertid ej gick att rädda, beordrade chefen dess över

givande. Scdan alla räddats, sänkles Lexington med fyra tor 

peder från en av de eskorterande jagarna. 
Japanema anföUo även Saratoga. Beträffande re~;ultald 

är endast ,känt, a tt fartyget blev allvar]igt skadat och möjligen 

aldrig nådde utsedel nödhamn. 
Det strategiska resultatet av slaget i Korallhavet blev, alt 

japanernas försök att framtränga mot sydöstra delen av Nya 

Guinea hejdades. 

III. Förluster. 

Uppgifterna rörande förluster ~iro varandra synnerligen 

motsägande. 
.Japanerna torde h::1. förlorat: l h:mgarfartyg, 4- 5 kryssare, 

3 jagare samt flera transportfartyg och mir,dre enheter. All 

varligt skadades dessutom: l hangarfartyg, 3 kryssare, 2 depå 

fartyg för flygplan <>amt 3 jagare. 
Amerikanarna ha erkänt förlusten av hangarfartyget Lex·· 

inglon, jagaren Sims samt tankfartyget Ncosho. 
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Japanerna påstå dock, alt de sänkt sammanlagt 2 hangar-

fartyg, l slagskepp, 2 kryssare, l jagare samt l tankfartyg och 

dessutom skadat 2 slagskepp och 3 kryssare. 

Detta skulle tyda p:l att ä:yen amerikanska slagskepp del

tagit i operationen'n1,, vilket icke är otrol igt, ehuru uppcrifter 

därom salmas från amerikanskt håll. 
0 

Förlusterna i flygplan torde på båda sidor ha varit myc

l'et stora. 

IV. Avslutning. 

Slaget i Komllhayet visar en ny, tidigare ej använd form 

aY krigförin g till sjöss. Siriderna utkän1pades nämligen mel-

lm~ de två n?otstån~arnas flygstridskrafter eller mellan flyg

slndskrafler a ena stdan och sjö.styrkor å den andra. De sist

nämnda kommo däremoU ej i kontakt med varandra. 

Taktiken gick i första hand ut på att söka förstöra mot

ståndarens hangarfartyg, så alt anfall därefter kunde rikta;;; 

mot övriga fartyg. Den s. k Malaekataktiken - kombinerade 

stört- och torpedanfall -· tillämpades på båda sidor. 

~Ied hänsyn till flygplanens oli.ka anfallsriktningar måste 

en rmg av bevakningsfartyg bildas kring skyddsföremålet, vil

l.~et utg?'res ~v de större artillerifartygen samt hangarfartygen. 

Andamals~nhgt synes vara, att bevakningsfartygen främst kon

centrera sm eld mot all!fallandc torpedplansförband. Slörlan

fall däremot avvärjas främst av jaktflyg samt luftvärnet. Sjö

~t~rkor, o som operera på stora avstånd från egna flygbaser, 
t1 a va saledes medföljande jaklskydd. 

Den sjö.slyrka, som födogar över :landbaserat flvg har stör-
re t ·1 . " • 

u Sl <LE'r till framgäng än den, som enbart är hänvisad till 

f~rlygsbaseral flyg. .Som stöd för delta påslående kan fram
ballas: 

alt baser i land icke äro så sårbara som hangarfartyg, 

~ilka oundgängligen kräva artilleristöd och skydd av såväl 
{tys s are som J. a er are· 

t> ' 
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att tyngre och mera stridsdugliga flygplan än hangarfar

tygens kunna insättas i operationerna; 

att egna fartygsbaserade flygplan få tillgång till bas i land 

och ej bli »hemlösa», om hangarfartyget sänkes och 

atl ersättnings- och underhållstjänst bli effektivare i land 

än ombord. 
Antalet torpcdll~äffar, som evfordrades . för att sänka han

garfartygen, visar fartygens goda flytbarhet. Denna måste vara 

väl tillgodosedd, enär de i regel mycket långa fartygen endast 

långsamt kunna utfö!ra undanmanöver. Dessutom kräves stor 

pl1passlighet av bevakningsfartygen, så att icke skyddsföremå

let blotlas för anfall. 
Lexington hade troligen kunnat föras till nödhamn i Au

stralien, om de ombord utbrutna eldsvådorna kunnat begränsas. 

Fartyget var icke dödsdömt enbaTt genom bomb- ooh torped

träffar. Denna erfarenhet understryker kravet på en ytterligt 

effektiv skyddstjänst främst med hänsyn till bensin- och olje

brand. 
I)e japanska fartygen synas ha varit bättre skyddade mot 

kulsprutebeskjutning och bombsplitter än de amerikanska. 

Fordringarna på ökat skydd åt personal på däck belysas häri

genom. 
Anfallet mot Tulagi Harbor liknar i flera avseenden det 

japanska angreppet mot Pearl Harbor. Detta understryker 

ytterligare, att luftbevakningstjänsten aldrig får eftersättas. 

Den moderna krigföringen medför, att de egna fartygen aldTig 

äro säkra i sin bas, hum stora avstånden till fiendens baser 

än äro. 




